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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Neprecenljiva in neponovljiva vrednota našega življenja je čas, ki 
nam ga je namenila mati narava, vendar pa tudi hitro mine in od 
vsakega izmed nas je odvisno, kako bomo to enkratno priložnost v 
življenju izkoristili in kaj bomo s tem bogastvom počeli …
Za nami je čas božiča in novega leta pa tudi slovenski kulturni pra-
znik in dan žena, pred nami je materinski dan … Prazniki so pri-
ložnost, ko se bolj kot vsak dan posvetimo drug drugemu, našim 
vrednotam in vsemu,  kar nam lepša in bogati življenje. Ob takih 
priložnostih si izrekamo veliko lepih misli in želja, naša čustva so 
bolj odprta …  Kar veleva nam srce, je prav, odprimo mu poti do 
drugih, bodimo odprti za ljubezen do sočloveka in življenja okoli 
nas. Če ob tem vsi iskreno tako tudi mislimo, nam ostaja le še korak 
do boljšega sveta, da  vsak dan udejanjamo svoje misli in besede, 
kolikor je to v naši moči, saj vse kar imamo, nič ne pomeni, če ne 
moremo in nimamo s kom deliti.  To je pogosta tragedija sodob-
nega človeka, še posebej kadar gradi življenje zgolj na materialni 
osnovi. 

PRORAČUN OBČINE DOBRNA 2014
Čas okoli novega leta je čas planiranja in sprejemanja proračunov 
v občinah. Kljub recesiji in vsesplošni krizi v  državi smo veseli, da 
smo lahko tudi za leto 2014 – 2015 sprejeli tako investicijsko narav-
nam proračun. Na občini si vseskozi prizadevamo, da iz različnih 
razpisov in evropskih razvojnih skladov pripeljemo v Dobrno čim 
več sredstev. Projektov, ki niso sofinancirani, praviloma ne izvaja-
mo. Tako smo iz različnih razpisov uspeli pridobiti sofinanciranje 
večine naših projektov (oziroma smo Občino Dobrna obogatili za 
cca 1.650.000,00 € ),  in sicer:
dokončujemo Vrtec Dobrna, katerega skupna vrednost je cca 
2.000.000,00 €. Sofinanciranje smo uspeli zagotoviti iz EKO sklada 
142.496 €  in iz Evropskega strukturnega sklada 817.543 €, ostalo so 
lastna sredstva Občine Dobrna.
Za ureditev tako imenovanega južnega dela centra Dobrne, ki za-
jema izgradnjo paviljona, v katerem je predvidena ureditev TIC-a, 
prostori za prodajo spominkov ali dejavnosti  turističnega društva, 
info tabla, prostor za izposojo koles, dve eko tržnici, info monitor, 
pitnik in klopi. Ob JZ delu občine je predviden latnik in prostor 
za zasaditev potomke najstarejše trte iz Lenta, ki jo letos mesto 
Maribor podarja Občini Dobrna, (latnik smo zaradi več sonca in na 
pobudo  vinogradnikov in našega župnika prestavili nad obzidje 
stopnic do cerkve). Uspeli smo pridobiti  124.838,00 € nepovratnih 

sredstev s strani programa Leader, MKO, razpis 322. Po protoko-
lu, ki je povezan s sajenjem in  nego te trte ter promocijo vinske 
kulture in krajev, kjer je potomka trte iz Lenta posajena, je župan 
občine gospodar potomke najstarejše žlahtne vinske trte na svetu 
(preko 450 let) in zato potrebuje tudi skrbnika vinske trte. Običaj-
no so to vinogradniška društva oziroma njihovi člani. Vinogradni-
ki Dobrne, ki delujejo v okviru sekcije vinogradnikov Turističnega 
društva Dobrna, so iz svojih vrst že izbrali skrbnika tako posajene 
trte, Romana Ramšaka in njegovega namestnika, Karla Božnika. Is-
krene čestitke in zahvala za sprejeto odgovornost, za negovanje in 
promocijo potomke najstarejše trte iz Lenta v Dobrni. 

Za izgradnjo kanalizacije, imenovane faza 3, ki zajema izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja dela Klanca in dela Zavrha, ki gravitira-
ta k Dobrnici in zajema izgradnjo  5518 m kanalov,  smo uspeli iz 
Evropskega strukturnega sklada za razvoj regij pridobiti 499.289,00 
€ nepovratnih sredstev.
Intenzivno iščemo tudi možnosti za pridobitev sofinanciranja iz-
gradnje kanalizacije še v ostalih naseljih v Občini Dobrna.
Po mokri zimi, ki nam je precej omejevala dela na terenu, je po-
mlad in s tem bolj intenzivna gradnja na terenu že tu, zato vas, 
spoštovane občanke in občani, ponovno prosimo za razumevanje 
pri gradnji kanalizacije po vaših zemljiščih, da bodo izvajalci lahko 
čim hitreje opravili svoje delo. 
Veseli smo bili dogodka, ko je iz vrtine na Brdcah iz globine cca 
250 m na dan privrela voda, seveda ni bila arteška,  s pomočjo vpi-
hovanja zraka je bila orientacijska izdatnost vrtine je cca 5 do 6 l/s, 
kar zadostuje za večkratno pokritje potreb vode na tem območju 
(primerjava - za celotno Dobrno zadostuje cca 10-12 l/s ).   
Vseh naštetih in drugih projektov v Občini Dobrna ne bi mogli 
izvajati brez tako pridobljenih nepovratnih sredstev. Zato se s 
tega mesta iskreno zahvaljujem vsem mojim sodelavcem za po-
žrtvovalnost, za opravljeno res veliko delo in opravljene ure izven 
delovnega časa, hvaležen pa sem tudi za »srečo«, da elektronska 
pošta deluje vseskozi, tudi popoldne in v poznih večernih urah. 
Značilnosti sprejetega proračuna 2014 so, da znašajo stroški za re-
dno dejavnost občine cca 21% in socialni transferi okoli 22 %, le-ti 
so logična posledica krize in vsako leto rastejo, da je investicijski 
delež proračuna še vedno nadpovprečno visok, in sicer cca 57 % 
vseh odhodkov, da le-ti predstavljajo večinoma nepovratna sred-
stva iz različnih razpisov in evropskih razvojnih skladov, brez kate-
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rih bi ob sedanjem financiranju občin s strani države ter vsesplošni 
krizi trga nepremičnin v občini izpadla večina razvojnih projektov. 
Vsa tako pridobljena sredstva so namenska in jih (kot je včasih ka-
kšna pobuda  za investicijo v druge namene) za druge naloge in 
projekte ni možno uporabiti.  

POPLAVE IN ŽLED    
Seveda pa se v Občini Dobrna srečujemo tudi z dogodki, ki nam 
niso po volji, ki nas tako ali drugače prizadenejo.  
Poplave, 19. decembra 2013, smo že skoraj pozabili, pa vendar so 
v naši občini povzročile precej škode, ki smo jo že ali pa jo bomo 
še morali sanirati, predvsem na cestni infrastrukturi. K temu se je 
v prvih dneh februarja 2014 pridružila še mokra zima z žledolo-
mom, kot ga ne pomnijo niti naši najstarejši. Ledena katastrofa je  
bila očitna tudi v naši občini; kar nekaj dni ledenih in neprehodnih 
cest, okoli 60% uničenost gozdov po podatkih Zavoda za gozdo-
ve RS, neprehodne kolesarske, planinske in druge pohodne poti, 
močno uničeno sadno drevje, močno poškodovan zdraviliški park, 
nekaj polomljenih nizkonapetostnih in visokonapetostnih vodov 
in s tem nekajdnevni izpad električne energije v nekaterih naseljih 
naše občine itd.  so posledice, ki jih bomo čutili in odpravljali še kar 
nekaj časa,  morda celo več let, ko govorimo o obnovi in sanaciji 
n gozdov in sadovnjakov. Kljub temu smo veseli, da nismo bili še 
bolj izpostavljeni žledolomu, kot je bilo v nekaterih drugih prede-
lih naše domovine.  
V takih kriznih trenutkih vsaka pomoč veliko pomeni. Ne moremo 
si predstavljati reševanja in pomoči našim ljudem ob naravnih in 
drugih nesrečah brez gasilcev, ki so se tudi tokrat izjemno  izkaza-
li. Ob velikem obsegu žledoloma, predvsem v višje ležečih delih 
občine, so nas prijetno presenetili naši občani, ki so se organizirali 
in sami opravili veliko dela in strojnih ur pri vzpostavljanju prevo-
znosti in čiščenju cest tako, da so bile poti in ceste skoraj vseskozi 
prevozne za odhode v službe, za šolski kombi itd … 
Našim gasilcem in vsem, ki ste pomagali pri odpravljanju posledic, 
se moramo iskreno zahvaliti za požrtvovalno delo in pomoč.

ZAŠČITA IN REŠEVANJE 
Zaščita in reševanje ter pomoč ljudem ob nesrečah  sta pomemb-
ni nalogi lokalne skupnosti. Tega se v Občini Dobrna vseskozi za-
vedamo. Hvaležni smo gasilcem za vse, kar storijo za naše ljudi 
ob nesrečah in tudi sicer in hvaležni smo svetnikom občinskega 
sveta vseh mandatov, da so razumeli potrebo po sodobni in var-
ni opremi za naše gasilce. V proračunih Občine Dobrna smo do 
2014 uspeli za gasilsko dejavnost in nabavo gasilske opreme PGD 
Dobrna nameniti 529.153,00 € in tako našim operativnim enotam 
zagotoviti potrebno opremljenost in varnost za njihovo delovanje 
ob nesrečah in drugih intervencijah. 
Nesreče so nepredvidljive, kako ravnati ob njih, pa se vseskozi uči-
mo, a nas kljub temu pogosto tudi presenetijo. Takšne vrste je bil 

tudi letošnji februarski  žledolom, ki je prizadel in presenetil celo-
tno Slovenijo, ko je bilo potrebno aktivirati vse razpoložljive sile za 
pomoč in reševanje ( po občinah, vse gasilce, enote civilne zaščite, 
ponekod tudi vojsko, vso elektro operativo itd … ). V Dobrni smo 
veseli, saj večino del ob nesrečah lahko opravijo gasilci, ki v sistemu 
zaščite in reševanja predstavljajo najbolje opremljene in najhitreje 
uporabne enote. Posebej smo ponosni tudi na samoiniciativnost 
in organiziranost naših občanov ob tako velikih nesrečah. 
Ko obseg naravne ali druge nesreče preraste zmožnosti gasilskih 
enot, je v sistemu zaščite in reševanja predvideno, da župan ali 
poveljnik CZ skliče štab civilne zaščite, ki oceni nastalo situacijo 
in v reševanje vključi še druge potrebne enote ter prevzame or-
ganizacijo in vodenje reševanja. Štab CZ se skliče tudi na pobudo 
centra za zaščito in reševanje na osnovi njihove ocene ogroženosti 
prebivalstva ter velikosti in razsežnosti naravne nesreče.
V Občini Dobrna smo štab civilne zaščite organizirali tako, da stro-
kovno pokriva vsa področja delovanja, ki so potrebna za učinkovito 
ukrepanje in reševanje v primeru večjih naravnih in drugih nesreč, 
ko obseg nesreče preraste zmožnosti ukrepanja in reševanja naših 
gasilskih enot.  Župan je po zakonu odgovoren za požarno varnost 
ter za zaščito in reševanje v občini in je dolžan imenovati štab CZ, 
katerega člana sta vedno tudi župan in vsakokratni poveljnik ope-
rativnih enot PGD Dobrna. Glede na potrebna specifična znanja in 
izkušnje so v štab Civilne zaščite Občine Dobrna imenovani:
poveljnik Civilne zaščite Občine Dobrna -  BOŽNIK Stanislav, Vrba 
13, Dobrna 
- namestnik - PUNGARTNIK Drago, Lokovina 36, Dobrna
- član štaba za požarno varnost -  poveljnik PGD Dobrna, REPAS 

Boris, Klanc 22, Dobrna
- član štaba za tehnično reševanje, urejanje prostora in druge 

gradbeno tehnične posege v prostor za potrebe zaščite in reše-
vanje -  OLENŠEK Vlado, Zavrh nad Dobrno 21 d, Dobrna

- član štaba za logistiko in oskrbo - ŽUŽEK Pavel, Klanc 71, Dobrna 

Da bi se ob večjih nesrečah lahko prav odločali in pravočasno po-
magali ljudem, so potrebne prave informacije o stanju na terenu. 
Zato vas, spoštovane občanke in občani, naprošamo, da nas ob 
elementarnih in drugih nesrečah o dogajanju na terenu sproti ob-
veščate in nam sporočate svoja opažanja na tel. 03 780 10 50 
oziroma na mobitel številko 041 349 722.  Informacije lahko 
posredujete tudi članom štaba CZ Občine Dobrna in obvezno tudi 
na center za zašito in reševanje, na znano številko 112.     

DAVEK NA PREMOŽENJE – NEPREMIČNINSKI DAVEK 
Veliko ljudi prihaja na občino in se pritožuje na odmerjeni davek na 
premoženje, predvsem na neurejeno lastnišvo, določeno vrednost 
nepremičnin in faktorje, ki določajo davčno stopnjo. Iz informativ-
nih odločb izhaja tudi dejstvo neurejenih in nepovezanih podat-
kovnih baz, ki jih je država uporabila pri odmeri davka. Skoraj ni 
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odločbe, kjer bi podatki izkazovali dejansko, pravilno stanje. Zaradi 
tega se ljudje upravičeno jezijo na državo pa tudi na občine,na 
katere država neupavičeno prenaša odgovornost za nastalo situ-
acijo. Vse to potrjuje, kako nedodelan in nepremišljen zakon je bil 
sprejet ter kaže na upravičenost vložitve zahtev za ustavno pre-
sojo, ki sta jo med drugimi vložili tudi obe združenji občin ZOS in 
SOS; skupno  je bilo vloženih kar pet zahtev za ustavno presojo 
zakona, s katerim se skoraj nihče v tej državi ni strinjal.   

Ob tem da smo na Občini Dobrna še pred sprejetjem zadnjega 
Občinskega prostorskega načrta v letu 2012 imeli veliko zahtev na-
ših občanov in drugih lastnikov po spremembi zemljišč iz kmetij-
skih v stavbna in ker nam na različnih  ministrstvih, predvsem na 
kmetijskem, ni uspelo pridobiti vseh soglasij, smo takrat na strani 
zavrnjenih lastnikov zemljišč imeli precej slabe volje, drugi pa so 
lahko začeli graditi ali pa so dobili želena stavbna zemljišča. Takrat 
nihče ni razmišljal o davku in kljub zavrnitvam nekaterih pobud za 
spremembo namembnosti zemljišč, je bilo v Občini Dobrna prido-
bljenih kar precej stavbnih zemljišč. 
Danes je slika povsem obrnjena, prodaja stavbnih zemljišč je skoraj 
zamrla, dobro je imeti le toliko stavbnih zemljišč oziroma tovrstne-
ga premoženja, kot ga potrebujemo; nekako narobe svet v samo 
dveh letih.  Glede na veliko netočnosti in pomešane podatke na 
informativnih izračunih je pričakovati, da se bo našlo toliko razu-
ma, da se bodo lahko baze podatkov urejale še nekaj časa in se 
uskladile z dejanskim stanjem na terenu in da bo v tej smeri po-
pravljen tudi zakon. 

Vem, da se občanke in občani sprašujete, kaj bo z vašimi stavb-
nimi zemljišči, ki jih trenutno ne potrebujete in bi  kljub poprav-
kom zakona imeli, če bi bila kmetijska, manjši davek.  Sprememba 
namembnosti zemljišč se sprejema s Prostorskim planom občine. 
Torej enako kot so zemljišča postala stavbna, bodo lahko s spre-
membo prostorskega plana občine postala tudi kmetijska. Ko 
bodo sprejete pričakovane spemembe zakona o davku na nepre-
mičnine, ko se bodo uredile vse evidence in netočnosti iz prejetih 
odločb in  bo končna ocena davka znana, se bodo ljudje lažje od-
ločali, kako in kaj s svojimi stavbnimi zemljišči in na tej osnovi bodo 
verjetno s strani občanov prihajale tudi pobude po spremembi 
stavbnih zemljišč ponovno v kmetijska. Na tej osnovi bo občina 
v prihodnje tudi pristopila k spremembi prostorskega plana, kjer 
bomo lastniki zemljišč lahko svoje želje po spremembi namemb-
nosti zemljišč predlagali in upam, da bo za spremembo stavbnih 
zemljišč v kmetijska manj težav kot je bilo, ko smo zahtevali več 
stavbnih zemljišč.
Ob dejstvu kako težko je bilo in v prihodnje bo še težje, pravijo na 
kmetijskem ministrstu, pridobiti stavbna zemljišča, je pri teh odlo-
čitvah modro razmišljati na daljši rok in predlagati spremembe le 
tam, kjer stavbnih zemljišč res še dolgo ne bomo potrebovali.

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
Pomladni čas je tudi čas čiščenja po zaspani zimi. V občinah po 
Sloveniji vsako leto potekajo spomladanske čistilne akcije, ki jih 
vsaj moralno podpirajo država, vsi predstavniki države, icivilne 
družbe, itd.. Dejstvo pa je, da moramo kot doma  tudi v občini delo 
opraviti oziroma za seboj počistiti sami. V Občini Dobrna se že vsa 
leta trudimo vzpodbujati  vse, ki jim je mar za okolje, da se čistilne 
akcije udeležijo v čim večjem številu. Vsako leto je v imenu obči-
ne organizator osrednje čistilne akcije  Zavod za turizem šport in 
kulturo Dobrna. Že vrsto let se v čistilno akcijo vključijo vsi zaselki 
v občini,  kjer sodelujejo tudi svetniki občinskega sveta, na koncu 
pa se  srečamo na Novem gradu, da skupaj pogledamo, koliko od-
padkov smo skozi leto „pridelali“. Posebej smo veseli in ponosni na 
sodelovanje vseh naših društev na tej osrednji čistilni akciji, saj tako 
vsi pokažemo, da nam je mar za naše okolje.
Letošnja čistilna akcija bo 5. aprila.  Vsi prijazno vabljeni. 

Za nami je čas občnih zborov naših društev in organizacij, ko 
pregledajo svoje dosedanje delo in si postavijo naloge in cilje za 
naprej. Sam sem ponosen na njihovo delo, brez katerega bi bilo 
življenje v občini precej bolj prazno in pusto. Vsem in vsakemu po-
sebej, ki se trudite na različnih področjih delovanja, iskrene čestitke 
in zahvala za vse, kar dobrega postorite za naše občane in občino. 
Hvaležen sam tudi svetnikom občinskega sveta, ki razumejo potre-
bo po delovanju društev v kraju in za ta namen v proračunu moč-
no podpirajo financiranje društvenih dejavnosti, ki je v Dobrni pre-
cej nad povprečjem okoliških občin. Posebej sem vesel te človeške 
preprostosti in dobre energije, ki preveva veliko  naših društev in 
posledično iskrenega prijateljstva in sodelovanja vseh članov. Tako 
vzdušje se hitro začuti in neverjetno motivira članstvo za skupno 
delo. Predsedniki društev in organizacij, ki vam to uspeva, iskrene 
čestitke, seveda pa čestitke tudi vsem članom, ki tako delujete. 

Spoštovane občanke in občani,
pred nami je čas pomladi, ko se življenje po dolgi zimi prebuja in 
oživlja. Naj se vas pomlad v vseh svojih čarih in lepotah čim bolj 
dotakne, naj vam da nove energije in moči za življenje. Pred nami 
je velika noč, velik krščanski praznik. Praznujmo ga skladno s svo-
jim prepričanjem in tradicijo naših dedov in babic, naj predvsem 
vsebinsko in tudi sicer obogati življenje naših otrok in vnukov.

Župan Občine Dobrna,                                                                                                                            

Martin Brecl
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Ko nas preseneti narava

ŠKODA PO ŽLEDU
Kot smo že omenili, je žledolom tudi v naši občini povzročil ve-
liko škode - največ na gozdovih, v zdraviliškem parku,  sadov-
njakih in tudi na cestah. Na tem mestu še enkrat vsem, ki ste pri 
odpravljanju posledic te naravne nesreče pomagali in sodelo-
vali, iskrena hvala. Škode še niso dokončno ocenjene, vprašanje 
pa je, v kolikšni meri bo lahko država ob tej krizi  sofinancirala 
odpravo  posledic naravne ujme.  Tudi zato smo veseli, kot se 
na terenu vidi, da so ljudje samoiniciativni in odgovorni in kar 
smelo odpravljajo posledice žledoloma in nastalo škodo. Tudi 
zdraviliški park s pomočjo sodelavcev TERM Dobrna in RO ter 
sodelovanju  Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje  in  
strokovnjakov iz Arburetoma Volčji potok dobiva, kolikor se da, 
prvotno podobo. 
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VRTINA ZA VODOOSKRBO VISOKOLEŽEČIH 
KMETIJ V NAŠI OBČINI

Občina Dobrna se že vsesko-
zi ukvarja z iskanjem in zago-
tavljanjem potrebnih vodnih 
virov in zanesljive oskrbe 
občanov s kvalitetno pitno 
vodo. Večino tega smo v pre-
teklosti že postorili, tako  da 
imamo danes največ težav in 
tudi stroškov s prevozi vode 
do višje ležečih kmetij, pred-
vsem na Brdcah in Paškem 
Kozjaku. Zato smo bili še toliko 
bolj veseli, ko se je iz vrtine na 
Brdcah iz globine cca  250 m 
prikazala voda. Orientacijska 
izdatnost vrtine je cca 5 do 6 
l/s, kar precej presega potrebe 
tega področja. Na tej osno-

vi se bo v prihodnje pripravil 
projekt izrabe vrtine za oskrbo 
obstoječega vodovoda Brdce 
ter razširitev omrežja za ostale 
porabnike. Navedeni vodovod 
bo oskrboval tudi višje ležeče 
kmetije ter manjši vodooskrb-

ni sistem spodnjih Brdc, ki se 
trenutno oskrbuje iz manjšega 
vira Marzidela, kjer pa je pre-
malo vode, še posebej v su-
šnih obdobjih.  

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl

Ko nas presenetijo ljudje
Prav  truditi se moramo, da ob vseh informacijah najdemo kaj 
pozitivnega, lepega in dobrega za prihodnost. Zato je prav, da 
opazimo prizadevanja tistih, ki se trudijo delati dobro in biti 
uspešni, ki v naše okolje vnašajo posebno dodano vrednost, ko 
ohranjajo stavbno in kulturno dediščino v Dobrni. Izpostaviti 
želimo nekaj, kar nas veseli in je vredno pohvale ter nam daje 
upanje, da ljudje še imajo čut za lepoto in pravi odnos do naše 
dediščine, čeprav je to včasih dražje. 

Že nekaj časa se veselimo vsega, kar se dogaja z gostiščem Tri-
glav. V Dobrni smo dobili manjši hotel, ki je povsem ohranil vi-
dez, vse prvine in sestavine stavbe prvotnega objekta. Lastniku, 
g. Dragu Pirhu, smo hvaležni za tako subtilen odnos do prostora 
in dediščine. 
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V Slovenskem prostoru so včasih podeljevali bodeče neže za 
neurejena okolja in propadajoče objekte. Takšno nežo so nam 
pred časom že obljubljali predstavniki Slovenske turistične orga-
nizacije, ki ocenjuje turistične kraje po Sloveniji, za propadajočo 
vilo GOLL v Dobrni, ki zaradi razdrobljenega lastništva, pomanj-
kanja interesa in denarja nikakor ni mogla dobiti prave podobe, 
kot se za vilo spodobi.

Kraj predstavljajo in prvi vtis o njemu nam dajejo objekti, ki nas 
na vhodu v kraj pozdravijo. Dobrna je turistični kraj, se radi po-
hvalimo, kadar pa uspemo temu turističnemu kraju dodati še 
kak biser ali vsebine, ki bogatijo to našo turistično prepoznav-
nost, smo veseli in hvaležni vsem, ki tako ali drugače k temu pri-
pomorejo. K prej naštetim podobam Dobrne se pridružuje tudi 
objekt SPODNJA TRGOVINA, kot smo vedno dejali tej dominan-
tni veliki stavbi v centru. Veseli smo bili nove podobe in celovite 
prenove trgovine Kmetijske zadruge Celje, ki je s svojo ponudbo 
še kako pomembna za naše izrazito podeželsko okolje. Vodstvu 
zadruge se v imenu Dobrnčanov zahvaljujem za tako usmeritev 
in obnovo objekta.. Želim si in verjamem, da bo trgovina še dol-
go opravičevala to odločitev odgovornih v KZ Celje. 

Od Slovenske turistične organizacije na srečo še nismo dobili 
bodeče neže, smo pa na našo še večjo srečo od novega lastnika 
dobili povsem prenovljeno VILO NEŽO. S temeljito prenovo fa-
sade in okolice je nastal še en lep objekt s pridihom patine časa  
svojega  nastanka. 

Župan Občine Dobrna,                                                                                                                            

Martin Brecl



št. 61 / 2014 9

GLASILO OBČINE DOBRNA

 
 

Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Dobrna  
vabi, da se udeležite 

 

ČISTILNE AKCIJE PO 
ZASELKIH, 

 

ki	bo	v	soboto,	5.	aprila	2014,	ob	9.	uri.	
 

Zbrali se bomo na običajnih zbirnih mestih: 
Dobrna ‐ odlagališče Novi grad 

Pristova in Vinska Gorica ‐ odcep proti čistilni napravi 
Klanc ‐ križišče pri Šventu 

Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno ‐ pri Flisu 
Vrba ‐	pri Božniku 

Loka pri Dobrni in Lokovina ‐ pri odcepu za Dolino mlinov in 
pri Mizarstvu Šlavs 

Parož in Strmec nad Dobrno ‐ pri Javornik Marti 
 
 

Po razdelitvi zaščitnih sredstev in vreč za odpadke, ki jih bo priskrbela Občina Dobrna, 
se bomo razdelili po skupinah in pričeli s čiščenjem. 

 
 

Ob 12. uri se bomo vsi udeleženci čistilne akcije zbrali na Novem gradu, kjer bomo 
evidentirali zbrano količino odpadkov in se okrepčali. 

 
 

Naprošamo vas, da vsako zbirno mesto zagotovi tudi prevoz vreč 
oziroma odpadkov do odlagališča Novi grad. 

 
 

Posebej vabimo vsa društva, organizacije in večje skupine, da svojo udeležbo 
sporočite Mariji Švent na telefonsko številko (03) 780‐10‐64 oziroma 

(041) 851‐523 zaradi planiranja malice za udeležence. 
 

Prijazno vabljeni! 
 
 

Sodelovanje na čistilni akciji je prostovoljno in na lastno odgovornost.  
Organizator ne odgovarja za morebitne škodne dogodke, nastale zaradi sodelovanja na čistilni akciji. 
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Dokončan Vrtec Dobrna
V zadnjih številkah Dobrčana je bilo že kar veliko napisanega 
o napredovanju gradnje Vrtca Dobrna in o vseh zapletih, ki so 
spremljali gradnjo. Danes lahko z veseljem povemo, da je izbra-
ni izvajalec za dokončanje del, VG5 d.o.o. iz Ljubljane, zaključil z 
deli na Vrtcu Dobrna, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje. 
Na mestu starega danes stoji nov, energetsko učinkovit vrtec, 
ki meri 826 m². Vetrolov nas popelje najprej v centralni prostor, 
ki je večnamenski. Osrednji  oz. centralni prostor bo namenjen 
skupnim prireditvam, razstavam in igri otrok. Vrtec ima pet 
igralnic s sanitarijami in garderobami. Vsaka igralnica ima tudi  
prehod na skupno teraso. Objekt obkroža urejeno igrišče z igra-
li in pitno vodo. V stavbi se poleg teh prostorov nahajajo tudi 
pisarne za zaposlene, sejna soba, sanitarije za zaposlene, arhiv, 
kuhinja in spremljajoči servisni prostori. 
Vrednost operacije Vrtec Dobrna znaša 1.948.658,86 € z DDV. 
Gradnja vrtca se je financirala s sredstvi proračuna Občine Do-
brna (50,75 %), sredstvi Eko sklada (7,31 %) in sredstvi Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj (41,97 %). 

 

Občina Dobrna je tako pridobila prijazen, za otroke in vzgojite-
lje prijeten prostor, ki bo otrokom nudil primerno možnost za 
vstop v svet odraščanja in jih motiviral za nadaljnjo uspešno pot 
skozi izobraževalni sistem in v poklicno življenje.
Operacijo Vrtec Dobrna delno financira Evropska unija, največ v 
deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Zdenka Kumer

Z izgradnjo novega vrtca je občina tako zagotovila dodatne 
prostorske kapacitete za izvajanje predšolskih programov in s 
tem staršem omogočila ter zagotovila vpis dodatnega števila  
otrok v programe predšolske vzgoje. Vhod v nov vrtec

Nov vrtec

Star vrtec
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Slavnostni podpis pogodbe  za  
»Ureditev trga Dobrna – paviljon na južnem delu trga Dobrna«

Župan Občine Dobrna, Mar-
tin Brecl, je v ponedeljek, 27. 
januarja 2014, s predstavni-
kom izbranega izvajalca, Lo-
vrencem Krapežem, proku-
ristom podjetja VG5, d.o.o., 
Ljubljana podpisal pogodbo 

 

 

OBČINA DOBRNA 

o izvedbi gradbenih del za 
Ureditev trga Dobrna – pa-
viljon na južnem delu trga 
Dobrna.

Pogodbena vrednost investi-
cije znaša 271.895,82 € z DDV. 

Gradbena dela naj bi se pričela 
v mesecu marcu, zaključek pa 
je predviden v mesecu juniju 
2014. Projekt je bil prijavljen 
tudi na razpis Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje, Agencije 
Republike Slovenije za kme-
tijske trge in razvoj podeželja, 
Obnova in razvoj vasi - ukrep 
322, ki je sofinanciran iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja 2007-2013, 
kjer smo bili uspešni in prido-
bili sredstva v višini 124.838,68 
€. Celotna investicijska vre-
dnost projekta pa znaša okoli 
292.000 €.
Realizacija investicije bo pri-
spevala k ureditvi EKO tržni-
ce, kjer bo možno organizira-
no trženje lokalno ekološko 
pridelane hrane. S posta-

vitvijo paviljona  bo urejen 
tudi prostor za delovanje 
TIC-a Dobrna in Turističnega 
društva Dobrna. V okviru na-
ložbe bo zajet pitnik s pitno 
vodo, ki bo dostopna vsem 
občanom in obiskovalcem, 
ter informacijska tabla z ze-
mljevidom in LED prikazo-
valnikom za podajanje ustre-
znih informacij turistom.
Operacijo »UREDITEV TRGA 
DOBRNA - paviljon na juž-
nem delu trga Dobrna« del-
no financira Evropska unija, 
in sicer iz Programa razvoja 
podeželja 2007-2013 sofi-
nanciranega iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), ukrep Ob-
nova in razvoj vasi.

Zdenka Kumer
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Napredovanje del na operaciji 
»CELOSTNO UREJANJE 
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH ODPADNIH 
VODA IN VAROVANJA VODNIH 
VIROV NA POVODJU SAVINJE – 
na območju Občine Dobrna – na 
območju naselij Klanc in Zavrh – 
Povodje Dobrnice«
V mesecu decembru 2013 je glavni izvajalec del  podjetje TO-
MGRAD, TOMAŽ HOHNJEC, s.p. pričelo z deli na objektu CE-
LOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH 
ODPADNIH VODA IN VAROVANJA VODNIH VIROV NA POVODJU 
SAVINJE – na območju Občine Dobrna – na območju naselij 
Klanc in Zavrh – Povodje Dobrnice – faza 3.

S fazo 3 se rešuje odvod odpadnih vod iz območja Zavrh nad 
Dobrno in Klanc. Sistem kanalov se zaključuje pred vhodom v 
sotesko Hudičev graben. Glavni zbirni kanal K1-F3, ki s posame-
znimi priključnimi kanali sega na levo in desno stran glavne po-
vezovalne ceste Dobrna-Hudičev graben, poteka vzporedno z 
vodotokom Dobrnica ob cesti Dobrna – Hudičev graben. 
Kanalizacija se iz ravninskega – dolinskega dela (povodje poto-
ka Dobrnice) širi levo in desno v strme dele območja zaselkov 
Zavrh nad Dobrno in Klanc.

 

Predviden sistem kanalizacije omogoča priključevanje obstoje-
čih in potencialnih stanovanjskih objektov na območju lokacij-
skega načrta (LN) Gutenek  in Zavrh. 
Sistem je v celoti gravitacijski in se priključuje na obstoječo jav-
no kanalizacijo, ki vodi odplake na centralno čistilno napravo.

Operativno se je pričelo z izgradnjo kanalov 2.0, 2.1 in 2.2. LN 
Zavrh. Decembra so dokončali kanal 2.1 – F3 v dolžini 57,00 m 
ter zgradili omenjene kanale v skupni dolžini 337,00.
Po kratki prekinitvi del je podjetje Tomgrad s pripravljalnimi deli 
pričelo na kanalu 1.0 –F3 na lokalni cesti Dobrna – Gutenek in  
nadaljevalo z deli na kanalih 2.0 in 2.2. V januarju so zgradili ka-
nalizacijo v dolžini 661,00 m. Prav tako so izvedli gradbena dela 
ter položili vodovodne cevi PE 100 v Zavrhu na trasi kanala 2.0 
in 2.2 od RJ 24.3 do RJ 24.6 in RJ 24.3 do RJ 24.3.1 v skupni dol-
žini 227,00 m. 
Februarja so pričeli in dokončali dela na kanalu 2.2.1 F3 v dolžini 
179,00 m, izvedli dela na kanalu 1.2 F3 v dolžini 179,00 m in ka-
nalu 2.2.2 F3 v dolžini 87,00 m. Omenjene trase kanalov deloma 
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potekajo po asfaltiranem cestišču. Poškodovane asfaltne povr-
šine bodo sanirane predvidoma v mesecu maju. 
Prav tako so nadaljevali z deli na kanalih 1.0 in 2.0. Do konca 
meseca so zgradili kanalizacijo v skupni dolžini 2.148,00 m.

 
 
 
 
 

 

Trenutno izvajajo kanale na področju  Zavrha in sicer 2.4 in 2.5 
ter 2.0. V izvajanju je kanal 1.0 na lokalni cesti Dobrna – Gutenek. 
V sklopu izgradnje fekalne kanalizacije bodo izvedli tudi dolo-
čene drenaže in odvode zalednih meteornih voda.

Operacijo »CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMU-
NALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA PO-
VODJU SAVINJE – na območju Občine Dobrna – na območju na-
selij Klanc in Zavrh – Povodje Dobrnice« delno financira Evropska 
unija, največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Zdenka Kumer

Odprtje razstave Muzejske sledi do urbanih poti
V četrtek, 20. 2. 2014,  je predsednik Obrtno-podjetniške  zbor-
nice Slovenije, Branko Meh, odprl razstavo v Muzeju novejše 
zgodovine Celje.  Sedaj se obiskovalec muzeja lahko sprehodi 
med pozabljenimi obrtmi, ki so v Celju pustile pomembne sle-
di. Poleg že obstoječe muzejske Ulice obrti, ki v muzeju biva že 
od leta 2000, so razstavo obogatili še s štirimi poklici: klepar-vo-
dovodni inštalater, klobučar, krznar in svečar.  Dogodek, ki so se 
ga udeležili številni obrtniki in podjetniki iz Celja in okolice, so 
popestrili obrtni pevci Okteta Podoglarji.
Ob razstavi je izšla tudi karta mestnih obrti, s katero se bodo 
lahko obiskovalci muzeja sprehodili po celjskih ulicah in poiskali 
nekdanje lokacije obrti, ki jih danes najdemo samo še v muzeju.
Vabimo vas k ogledu, saj bo razstava na ogled do 25. maja 2014. 
Na njej pa bodo po programu prisotni tudi obrtni mojstri de-
monstratorji, ki bodo vodili različne delavnice v okviru svoje 
obrti. 

Odpiralni čas je od torka do petka od 9.00 do 17.00 , ob sobotah 
od 9.00 do 13.00 , v  nedeljo in med prazniki od 14.00 do 18.00.  
Pred obiskom pa priporočamo, da navedene možne termine 
obiska še sami preverite.
Peter Pišek, podpredsednik UO OOZ Celje: »Vse pohvale Muzeju 
novejše zgodovine Celje za pripravljeno razstavo in predvsem 
zato, da je muzej pred 13 leti pristopil k oblikovanju obrtniške 
ulice. Zahvala gre tudi starostam obrtništva, ki so zbrali  mate-
riale in omogočili njihovo predstavitev obrti na načine, kot so 
tudi sami opravljali delo še pred 50 leti. Tudi zbornica bo vedno 
sodelovala pri tovrstnih projektih, saj je to tudi praktičen način 
promocije obrti in podjetništva ter prenos znanja in izkušenj v 
nove generacije.«

Samostojna svetovalka OOZ Celje: 

mag. Tatjana Štinek
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Predstavljene vsebine na novinarski konferenci 
OOZ Celje, dne 30. 1. 2014 

Leto 2013 je bilo za OOZ Celje 
uspešno z vidika opravljenega 
dela, aktivnosti, projektov, kar 
povzemamo v nadaljevanju: 
- vsakodnevno svetovanje 

(osebno, telefonsko, po e-
-mailu) in informiranje,

- organizacija izobraževal-
nih dogodkov za delujoča 
podjetja (seminarji, pred-
stavitve, delavnice) iz raz-
ličnih področij (davčna in 
delovno pravna zakonoda-
ja, strokovna predavanja za 
posamezne sekcije, interna-
cionalizacija oz. poslovanje 
v tujini (Avstrija, Hrvaška), re-
dna usposabljanja voznikov, 
varnost in zdravje pri delu, 
predstavitev možnosti za 
pridobitev finančnih sred-
stev, prenos družinskega 
podjetja, možnosti opravlja-
nja dejavnosti glede na novi 
ZPIZ-2 ). V letu 2013 smo 
organizirali 27 dogodkov 
(710 udeležencev).

- Člani zbornice so upravičeni 
do koriščenja brezplačne-
ga specialističnega sveto-
vanja s področja prava in 
davčne zakonodaje (lani so 
koristili okoli 80 ur) - glede 
na nenehne spremembe 
zakonodaje se število čla-
nov, ki te usluge koristijo, iz 
leta v leto povečuje.

- Dogodki za potencialne 
podjetnike oz. tiste, ki se 
odločajo za samostojno 
podjetniško pot (13 dogod-
kov in 102 udeleženca).

- Na OOZ Celje je organizi-
ranih 24 sekcij, v katere so 
združeni člani po dejav-
nostih (sekcija kleparjev in 
krovcev je sodelovala na 
13. državnem prvenstvu 

mladih kleparjev in krov-
cev  v okviru sejma MEGRA 
v Gornji Radgoni in osvojila 
2. mesto).

- Izvajanje svetovalnih in-
tervjujev v okviru aktivnosti 
programov aktivne politike 
zaposlovanja (od marca do 
maja 2013 je bilo izvedenih 
52 svetovalnih intervjujev).

SODELOVANJE S SLOVEN-
SKO GOSPODARSKO ZVEZO 
V CELOVCU 
V letu 2013 je bil podpisan 
Sporazum o sodelovanju s 
ciljem ohranjanja in spodbu-
janja nadaljnjega razvoja eko-
nomskih povezav med gospo-
darskimi subjekti v Sloveniji in 
Avstriji. S sporazumom smo se 
dogovorili za organizacijo in 
izvajanje skupnih aktivnosti:
- spodbujanje plasmaja iz-

delkov in storitev na novih 
trgih in pomoč pri iskanju 
poslovnih partnerjev,

- organiziranje skupnih raz-
stav in poslovnih sejmov,

- izmenjava informacij s po-
dročja izobraževanja in za-
konodaje,

- razvoj sodobne komunika-
cije med pogodbenicama 
in med zainteresiranimi 
udeleženci,

- izvajanje skupnih dejavnosti 
na področju izobraževanja,

- ostale aktivnosti, ki so v 
obojestransko korist po-
godbenic in njunih članov.

SODELOVANJE Z 
DRUŠTVOM EKONOMISTOV 
CELJE 
V mesecu novembru smo na 
OOZ Celje organizirali okroglo 
mizo s člani Društva ekono-

mistov Celje, kjer je članom 
društva bila predstavljena or-
ganiziranost zbornice, tekoče 
aktivnosti in projekti ter vizija 
delovanja v prihodnje, nato pa 
je tekla razprava o problema-
tiki obrti in podjetništva. Čla-
ni društva so pohvalili široko 
paleto nalog in aktivnosti, ki 
jih izvaja zbornica, obenem 
pa izrazili obžalovanje, ker se 
obrtniki in podjetniki prema-
lo zavedajo pomembnosti in 
podpore, ki jim jo nudi obr-
tno-podjetniška zbornica.

MOZAIK PODJETNIH
je skupnost slovenskih obr-
tnikov in podjetnikov, ki s po-
močjo obrtno-podjetniškega 
zborničnega sistema pridobi-
vajo številne ugodnosti in po-
puste pri nakupu materiala in 
storitev izbranih dobaviteljev, 
OOZ in članov MOZAIKA POD-
JETNIH.  Vsi člani Obrtno-pod-
jetniške zbornice so prejeli 
kartico MOZAIK PODJETNIH, 
s katero so upravičeni do ko-
riščenja ugodnosti. Na spletni 
povezavi http://mozaik.ozs.
si/ je na voljo seznam vseh 
partnerjev in opis vseh ugo-
dnosti, ki jih nudijo članom ob 
predložitvi kartice.
 
Ugodnosti je možno koristiti 
na treh nivojih:
- ugodnosti pri partnerjih 

MOZAIKA PODJETNIH, ki 
jih je več kot 60 iz različnih 
področij, med drugim tudi: 
TELEKOM SLOVENIJE, GENE-
RALI, BEST CONNECT, SBER-
BANK, MERKUR, INPOS, BIG 
BANG, DZS, ZAVAROVALNI-
CA TRIGLAV, HRANILNICA 
LON, KOVA, TERME KRKA, 

THERMANA LAŠKO in mno-
gi drugi. 

- Ugodnosti pri območnih 
obrtno-podjetniških zbor-
nicah: članom OOZ Celje 
nudijo dodatne ugodnosti 
TERME OLIMIA, ZAVAROVAL-
NICA ADRIATIC SLOVENICA, 
TERME DOBRNA, AGENCIJA 
NERA D.O.O., AGENCIJA AVE 
ALENKA VODONČNIK S.P., 
VERBAJS D.O.O.

- Izmenjava ugodnosti: član 
OZS se lahko vključi v mre-
žo popustov jaz-TEBI, ki 
omogoča nudenje ugodno-
sti drugim članom zbornice, 
imetnikom kartice MOZAIK 
PODJETNIH. 

PLANIRANE AKTIVNOSTI IN 
PROJEKTI V LETU 2014:

INFORMIRANJE LOKALNEGA 
OKOLJA
- Mesečno – tiskane Informa-

cije za člane OOZ Celje
- Tedensko – elektronski bil-

ten Moj spletni priročnik 
- Dnevno - informiranje in 

svetovanje osebno, preko 
maila, telefona    

SODELOVANJE V RAZVOJ-
NO NARAVNANIH PROGRA-
MIH IN PROJEKTIH:
1. Sodelovanje z Mestno ob-

čino Celje, občinami Vojnik, 
Štore, Dobrna v dveh pro-
jektih:

 • Izbira poklica izziv 
za prihodnost - promocija 
podjetništva in podjetniške 
miselnosti med mladostniki, 
ki  vključuje promocijo pokli-
cev. Izvajanje na vseh osnov-
nih šolah navedenih občin v 
obliki predavanj z delavnica-
mi in okroglih miz za osnov-
nošolce in njihove starše. V 
letu 2014 načrtujemo v okvi-
ru projekta 25 dogodkov. 
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 • Razvoj podjetniške-
ga okolja in podjetniške 
miselnosti za mikro, mala 
in srednje velika podjetja, 
potencialne podjetnike in 
brezposelne osebe.

 Izvajanje zajema svetova-
nje, informiranje in izvedbo 
brezplačnih delavnic za vse 
ciljne skupine, kar bo letos 
ob ukinitvi subvencij za sa-
mozaposlitve zelo aktualno 
za vse, ki se bodo odločali 
za samostojno podjetniško 
pot.

2. Sodelovanje z Mestno obči-
no Celje v projektu Strate-
gija razvoja gospodarstva 
Mestne občine Celje 2014-
2020. Pozitivna izkušnja z 
vsemi deležniki v procesu 
ustvarjanja dokumenta in 
rezultat je strokovno, kva-
litetno in usklajeno izdelan 
dokument z definiranimi 
cilji in vsemi ukrepi, ki so 
potrebni za dosego njih. 
Dokument je bil v tem te-
dnu obravnavan na odborih 
Mestne občine Celje in v na-
slednjih mesecih se pričaku-
je obravnava na MS MOC in 
sprejem dokumenta skupaj 
z že izdelanimi akcijskimi 
načrti za leto 2014. 

3. Izvajanje ESS projekta pod 
okriljem CPI: Informiranje 

in svetovanje v poklicnem 
izobraževanju. Reference 
na področju izvajanja pro-
jekta z vsebinami promocije 
poklicev in kariernih poti so 
OOZ Celje omogočile izva-
janje projekta v obliki pre-
davanj, delavnic in okroglih 
miz za osnovnošolce na po-
dročju Slovenije v minimal-
no 6 regijah. Aktivnosti se 
bodo izvajale do predvido-
ma konca maja 2014 in zaje-
majo skupno 25 dogodkov. 

4. Izvajanje projekta iz Opera-
tivnega programa IPA Slo-
venija-Hrvaška 2007-2013

s kartico SPIRIT. V mednaro-
dnem projektu sodelujemo 
z razvojno Agencijo Sotla 
in Šolskim centrom Celje 
ter hrvaškimi partnerji z na-
menom spodbuditi razvoj 
malih in srednjih podjetij 
in obrtnikov s poudarkom 
na inovacijah in transferju 
znanja. 

5. Sodelovanje: 
 • pri pripravi Regional-

nega razvojnega progra-
ma savinjske regije

 • z vsemi akterji, ki ka-
korkoli vplivajo na podro-
čje obrti, podjetništva in 
gospodarstva

 • v projektu za oživi-

tev mestnega jedra Celje
 • v izvajanju projekta 

Vse na enem mestu
 • v Regijski štipendij-

ski shemi savinjske regije
 • v strokovnem sve-

tu Centrale učnih podjetij 
Slovenije

 • v društvu Kadrovskih 
delavcev Celje

USTANOVITEV SEKCIJE 
PODJETNIC IN OBRTNIC
Skupščina OOZ Celje je 21. 
1. 2014 sprejela sklep o usta-
novitvi Sekcije podjetnic in 
obrtnic. Pobuda za nastanek 
sekcije je bila podana s  strani 
podjetnic, kar pomeni, da so 
same začutile potrebo po so-
delovanju, mreženju in izme-
njavi. Podjetnice želijo, da nji-
hova znanja in izkušnje v večji 
meri doprinesejo k rasti in ra-
zvoju ekonomskega prostora 
in v nekem delu k revitalizaciji 
gospodarstva.  Čas ekonom-
ske krize je priložnost za kore-
nite družbene spremembe, za 
iskanje inovativnih in novih re-
šitev in za ustvarjanje pravične 
družbe. Enakost spolov je stvar 
tako gospodarskega razvoja 
kot tudi družbene blaginje. 
Raznolikost spolov izboljšuje 
procese odločanja, povečuje 

uspešnost podjetij, zmanjšuje 
tvegane in povečuje družbe-
no odgovorne odločitve, tako 
politične kot poslovne.

Cilji ustanovitve »Sekcije pod-
jetnic in obrtnic«  OOZ Celje so 
naslednji:
• Povezovanje podjetnic in 

obrtnic v smislu izmenjave 
izkušenj, znanj, in dobrih 
praks.

• Utrditev vloge žensk v po-
slovnem svetu s krepitvi-
jo osebne moči, znanja za 
učinkovitejši zagon in ra-
zvoj lastnega podjetja ter s 
širjenjem poslovnih mrež.

• Izobraževanje, usposablja-
nje, razvoj mrež in sodelo-
vanje med članicami sekcije 
in navzven.

• Spodbujanje  podjetniške-
ga razmišljanja in podjetni-
štva med mladimi ženskami 
kot način življenja.

• Promocija podjetništva s 
poudarkom na ženskah. 

• Vključevanje v nacionalne 
in mednarodne mreže žen-
skega podjetništva.

• Sodelovanje s sorodnimi 
organizacijami: Regijski 
svet poslovnih žensk in 
podjetnic pri Štajerski go-
spodarski zbornici Maribor, 
Ekonomski inštitut Maribor, 
Zavod Meta…

• Organizacija, izvajanje in 
evalviranje projektov.

Pripravili: 
• Sekretarka: Martina Rečnik
• Samostojna svetovalka: 

mag. Tatjana Štinek
• Predsednica sekcije podje-

tnic in obrtnic: Alenka Vo-
dončnik

Predsednik: 

Miran Gracer
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Ustanovitev Sekcije podjetnic in obrtnic pri OOZ Celje
Ženske članice OOZ Celje orje-
jo ledino v zborničnem siste-
mu na področju povezovanja 
žensk. 

11 članic - prekaljenih podje-
tnic in obrtnic, je podpisalo 
pobudo za ustanovitev »Sekci-
je podjetnic in obrtnic«. Vsaka 
izmed njih že uspešno deluje 
v svoji dejavnosti, zato je nji-
hov osnovni cilj, da so in bodo 
uspešne tudi v prihodnje. Za-
vedajo se, da bodo združene 
zagotovo močnejše in meni-
jo, da bodo s sodelovanjem 
v sekciji, kjer je poudarek na 
ženskah, še bolj fleksibilne, 
konkurenčne, prepoznavne in 
kompetentne sogovornice, ki 
se bodo s svojim delovanjem 
trudile prispevati k izboljšanju 
poslovnega okolja. 

Skupščina OOZ Celje je na 
svoji seji v torek, 21. 1. 2014, 
obravnavala prejeto pobudo s 
strani članic, jo z navdušenjem 
sprejela in potrdila ustanovi-
tev nove sekcije. V četrtek, 23. 
1. 2014, je predsednik OOZ Ce-
lje Miran Gracer povabil pobu-

dnice na prvo ustanovno sejo 
Sekcije podjetnic in obrtnic, 
na kateri so se ženske, ki pred-
stavljajo upravni odbor sekcije 
in večina od njih že dolgole-
tno sodeluje v organih OOZ 
Celje,  opredelile za svojo prvo 
predsednico in prvo podpred-
sednico sekcije. Funkcijo pred-
sednice je prevzela ga. Alenka 

Vodstvo OOZ Celje na obisku pri županih 
V zadnjem tednu februarja  in začetku marca 2014 je predsednik OOZ Celje Miran Gracer skupaj s  podpredsednikoma Petrom 
Piškom in Vilijem Šumrom bil na obisku  pri županih Mestne občine Celje, občin Dobrna, Vojnik  in Štore. Z občinami  poteka že 
odlično dolgoletno sodelovanje, sestanki pa potekajo v smeri iskanja še novih možnosti in priložnosti sodelovanja med zbornico 
in občinami, iz katerih zbornica združuje svoje članstvo. Do sedaj so se pogovorili tudi o vključenosti in podpori občin v skupnih 
projektih in pri nadaljnjem delovanju zbornice. 

                            Samostojna svetovalka:

 mag. Tatjana Štinek

Vodončnik, ki že več kot 10 let 
uspešno deluje v svetovalni 
dejavnosti,  podpredsednica 
nove sekcije je postala obrtni-
ca s skoraj  dvajsetletnim sta-
žem ga. Katarina Hohnjec. Ob 
zaključku prve seje »Sekcije 
podjetnic in obrtnic«  je pred-
sednik g. Miran Gracer vsem 
prisotnim zaželel veliko uspe-

ha pri doseganju zastavljenih 
ciljev in  jim predal za uspešen 
začetek znanilke pomladi, ki 
simbolično ponazarjajo tudi 
začetek delovanja nove sekci-
je.

Samostojna svetovalka 

OOZ Celje: 

mag. Tatjana Štinek
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kmetijstvoIzvajanje projekta 
Označitev Kačjega gradu in promocijski materiali
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna je na razpis Lo-
kalne akcijske skupine LAS Od Pohorja do Bohorja v letu 2012 
uspešno prijavil projekt »Označitev Kačjega gradu in promo-
cijski materiali« v skupni vrednosti 7.157,77 € z DDV. Upraviče-
ni stroški znašajo 6.064,81 € , saj davek na dodano vrednost ni 
upravičen strošek.  Projekt  je sofinanciran iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lo-
kalne akcijske skupine “Od Pohorja do Bohorja“ v višini 41,94 %.
Partnerji  v projektu so Občina Dobrna, Terme Dobrna, Planin-
sko društvo Dobrna in kmetija Marovšek - piknik prostor. S pro-
jektom želimo dopolniti manjkajočo turistično infrastrukturo. 

Izdana bo  večjezična zloženka za Gozdno učno pot Dobrna, 
ki je bila odprta v letu 2011. V okviru projekta bosta nabavlje-
ni  dve stojali, kjer bo promocijski material na voljo krajanom 
in obiskovalcem Dobrne. Hkrati bo izdelana tudi večjezična in-
formacijska tabla z opisom Kačjega gradu, ki jo bomo namestili 
ob vznožju poti na Kačji grad, ob njej pa je predvidena tudi po-
stavitev  klopce za počitek. V okviru projekta je že bil natisnjen 
kartonček za evidentiranje osvojenih vrhov na poti Od Miklavža 
do Miklavža.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent, vodja projekta

Domača semena zelenjave  

Oddelek za kmetijsko svetovanje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
tel. 03 42 55 514

Prav vsakemu pridelovalcu ze-
lenjave in pridnim vrtnarjem 
je poznan ljudski rek, ki pravi: 
»Kakor boš sejal, tako bo žel.« 
Za dosego dobrih rezultatov 
ob »žetvi« oz. spravilu pridel-
kov zelenjave je potrebno 
poskrbeti že z ustrezno izbiro 
semen. Kakovostno, sortno či-
sto ter izenačeno seme je zelo 
pomembno, da bodo rastline 
dobro vznikale in čim bolje 
začenjale z rastjo in nadaljnjim 
razvojem  po setvi.

Ljudje smo že v davnini znali 
zelo dobro izbirati in odbirati 
za semenenje zgolj najboljše, 
dobro razvite rastline z neki-
mi želenimi lastnostmi. Le ta-
kšno ravnanje je in bo dajalo 
dobre rezultate, ki se pokažejo 
v uspešni pridelavi v nasle-
dnjem pridelovalnem letu. 

Sorta – hibrid
Še nedavno nazaj so vrtnarji 

bolj pogosto sami pridelovali 
semena za nadaljnjo proizvo-
dnjo. Danes se pridelava se-
men obuja in vrača v vrtove. 
Semeniti je bilo včasih veliko 
bolj enostavno vse do takrat, 
ko smo poznali zgolj sorte, se-
daj v sodobnem času, ko med 
zelenjadnicami poznamo hi-
bride, pa je potrebno pridela-
vo semen ustrezno prilagoditi. 
Hibridov se mnogi popolno-
ma neupravičeno bojijo in jih 
po nepotrebnem zavračajo. 
Tudi hibrid je pridobljen na 
naraven način, saj so hibridi 
pogosto ''narejeni'' klasično 
– s samoopraševanjem. Le z 
več poznavanja genetike in s 
pomočjo natančno poznanih 
staršev (oče in mati) in njihovih 
lastnosti pridelajo hibrid. Ta je 
rezultat križanja z genetsko iz-
enačenimi potomci, ki jih go-
jimo tako kot vse ostale sorte 
in jih pridelujemo zaradi nekih 
dobrih lastnosti (barva, okus, 

vonj, dobra sposobnost skla-
diščenja, odpornost na neka-
tere škodljive organizme, …). 
Poznano je tudi, da iz semen 
hibridnih rastlin več ne zraste-
jo njim enake rastline z istimi 
lastnostmi, zaradi katerih smo 
nek hibrid pridelovali. Zato je 
pri pridelavi semena nujno 
potrebno poznati ali gojimo 
sorto ali hibrid. Pri pridobiva-
nju semen iz sort uporabimo 
pristop pozitivne selekcije in 
odbiramo semena zgolj od 
izenačenih in najboljših ali naj-
lepših rastlin. Na takšen način 
bomo pridelali semena za naš 
kraj, kmetijo ali vrt značilne 
sorte – avtohtone sorte, ki bi 
sicer morale prestati še ura-
dno preizkušnjo, da bi jo lahko 
res imenovali kot sorto. 

Ampak lastna pridelava se-
men je še v nedavni prete-
klosti bila stalnica kmetij in 
pridelovalcev, saj na trgovskih 
policah ni bilo na razpolago 
toliko različnih vrst in tudi ne 

sort ali hibridov zelenjadnic. 
Zato je bilo semeniti nuja, ki je 
zagotavljala obstoj vrste, kot 
tudi obstoj pridelave zelenja-
ve na neki lokaciji. V primeru, 
da želimo za setev uporabiti 
hibride, le- te kupimo v trgovi-
nah s semenskim materialom.

Osnove za dobro semenar-
sko pridelavo
Vsekakor je najprej potrebno 
poznati potrebe in možnosti 
za pridelavo semen v okolju, 
kjer živimo in glede na to ali 
je zelenjadnica sposobna že v 
prvem letu zacveteti ali pa je 
za to potrebno neko obdobje 
nizkih temperatur (zima). Zato 
je pri nekaterih zelenjadnicah 
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za  pridelavo semena precej 
ovir, saj je potrebno poskrbe-
ti, da bodo za tvorbo cvetov 
preživele zimo. Lep primer 
je belo zelje, ki ga v temnih 
in hladnih kleteh prezimimo 
skupaj s koreninami do takrat, 
ko ga bomo lahko prestavili v 
ogrevan rastlinjak ali še kasne-
je na prosto, kjer bo potem v 
drugem letu pognal cvetno 
steblo in zacvetel ter razvil se-
mena. Ponovno naj opozorim, 
da lahko s pričakovanim uspe-
hom počnemo zgolj v prime-
ru, če imamo sorto zelja, ne pa 
hibrid.

Nobena posebnost za pri-
delavo semen niso vse tiste 
zelenjadnice, kjer že uživamo 
semena, kot so stročnice (fi-
žol, grah, soja, bob, leča, …). 
Precej enostavno in še v pr-
vem letu lahko pridelamo tudi 
semena zelenjadnic, ki imajo 
kratko rastno dobo in jih lah-
ko privedemo do cvetenja še 
isto leto. V to skupino lahko 
prištejemo glavnato solato in 
večino plodovk (paradižnik, 
paprika, kumare,…). Precej 
dlje časa traja pridelava se-
men nekaterih kapusnic (npr. 
cvetača, glavnati ohrovt, br-
stični ohrovt, …). Med kapu-
snicami najhitreje pridelamo 
seme brokolija, rukole, red-
kvice, ki še prepogosto rade 
hitro pobegnejo v cvet, če jih 
ne pospravimo dovolj zgodaj. 
V takšnih primerih svetujem, 
da se odločite za pridelavo se-
men in da v takšnem primeru 
to izkoristite, še posebej če so 

rastline zdrave in sposobne 
semeniti. Med enostavnejši-
mi za semensko pridelavo so 
tudi čebulnice (čebula, por in 
česen), kjer semena pridelamo 
hitro in enostavno, le poskr-
bimo zato, da zacvetijo tiste 
najboljše in odporne rastline. 
Med preostalimi solatnicami 
semena kmalu po prehodu iz 
zime v pomlad pridelamo še 
z motovilcem in radičem. Pri 
pridelavi semena korenja je 
potrebno prezimiti koren (za-
sipnica, klet) in le-tega zgodaj 
spomladi presaditi na prosto, 
medtem ko lahko peteršilj se-
menimo skoraj brez posebnih 
težav, saj korenine te zanimive 
dišavnice pogosto prezimijo 
in potem v pomladi zacvetijo 
in tvorijo semena. Podobno 
lahko storimo še z blitvo.

Ne glede na vrsto zelenjadnice 
se pri pridelavi semen le-teh 
ravnajmo po ključu pozitivne 
selekcije ali odbire, kjer seme-
na pobiramo zgolj od najlep-
ših, najboljših in tistih najbolj 
odpornih in zdravih rastlinah. 

Zaključek pridelave semen 
nadgradimo še s primernim 
shranjevanjem semen, s kate-
rim poskrbimo za ohranitev 
dragoceno pridelanega seme-
na, ki predstavlja naše nepre-
cenljivo bogastvo, za katerega 
moramo znati skrbeti.
 

Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr, 

Svetovalec specialist II 

(za poljedelstvo, vrtnarstvo in okra-

sne rastline) KGZS- Zavod CE
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Pripravljeni na oddajo zbirne vloge?

 

Izpostava Celje
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
Tel. : 03 490 75 82, Faks:  03 491 64 80 
E-pošta: vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si

 

Kljub temu, da ponavadi mislimo, da imamo za urejanje evi-
denc in oddajo zahtevkov za ukrepe kmetijske politike še ve-
liko časa, je najbolje, da se držimo starega reka: »Kar lahko 
danes storiš, ne odlašaj na jutri!« Oddajanje zbirnih vlog bo 
potekalo od 26. februarja do 6. maja 2014, urejanje GERK-ov 
pa intenzivno poteka že nekaj mesecev.

Spet je leto naokoli in v Javni službi kmetijskega svetovanja 
(JSKS) pri KGZS ter na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (ARSKTRP) je že vse nared za začetek nove kampanje 
oddajanja zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike za leto 2014. 
V nadaljevanju vas želimo seznaniti z nekaterimi novostmi ter 
opozoriti na nekaj pomembnih rokov in aktivnosti, ki jih je po-
trebno izvesti še pred začetkom vnosa zbirne vloge. 

Roki za oddajo zbirne vloge, prilog …

Redni rok za oddajo zbirne vloge (zahte-
vek za izplačilo plačilnih pravic z vsemi do-
datki, zahtevek za OMD, KOP, zahtevek za ek-
stenzivno rejo ženskih govedi (ERG) …).

26. februar–
6. maj 2014

25-dnevni zamudni rok za oddajo zbirne 
vloge (1 %-no znižanje plačil za vse zahtevke 
za vsak delovni dan zamude).*

7. maj–
2. junij 2014

Sprememba zbirne vloge, ki vključuje 
spremembo zahtevkov, dodajanje novih 
zahtevkov in novih GERK-ov, ki so v RKG vne-
seni že po oddaji zbirne vloge.

7. maj–
2. junij 2014 
brez znižanja 
plačil

Obrazec B1 za oddajo in nabavo živinskih 
gnojil lahko oddate skupaj z zbirno vlogo ali 
pošljete na ARSKTRP posebej.

Najpozneje do 
30. septembra 
2014

Obrazec B2 za oddajo ali prejem digestata 
lahko oddate skupaj z zbirno vlogo ali pošlje-
te na ARSKTRP posebej.

Najpozneje do 
15. novembra 
2014

Zapisnik o prigonu živali na pašo na pla-
nino ali skupni pašnik (za podukrep KOP 
»Planinska paša s pastirjem« (PPP) mora biti 
oddana tudi pogodba s pastirjem) je potreb-
no poslati na ARSKTRP.

Najpozneje do 
30. junija 2014

Primer višje sile mora upravičenec pisno 
sporočiti na ARSKTRP ter priložiti ustrezna 
dokazila.

V 10 delovnih 
dneh od dneva, 
ko to lahko stori

Udeležba na izobraževanju, priznanem za 
KOP, v obsegu 4 ure – velja za upravičence, 
ki so vključeni v izvajanje podukrepov KOP.

Do 31. avgusta 
2014

* Če se zbirna vloga odda po 25-dnevnem zamudnem roku, to je po 2. juniju 
2014, so vsi zahtevki iz zbirne vloge zavrnjeni. 
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Urejanje podatkov v registru kmetijskih gospodarstev 
(vris GERK-ov, spremembe nosilcev KMG, trajni nasadi …)
Pred oddajo zbirne vloge priporočamo vsem vlagateljem, da v 
registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preverite pravilnost vrisa 
GERK-ov na svojem kmetijskem gospodarstvu. 
Vsi, ki imate dostop do interneta, lahko to najlažje naredite 
kar doma, preko spletnega pregledovalnika (http://rkg.gov.si/
GERK/WebViewer/). Dostop do vaših podatkov je mogoč z vpi-
som vaše KMG-MID številke. Kdor doma oz. pri sorodnikih ali 
sosedih … nima možnosti za dostop do interneta, lahko pre-
gled svojih GERK-ov izvede na upravni enoti ali na kmetijski sve-
tovalni službi.
 
Pri pregledu bodite pozorni, da so na letalskih posnetkih meje 
vaših GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko stanje v na-
ravi. Iz GERK-ov je potrebno izločiti ceste, dvorišča, jarke, razna 
nasutja gradbenega ali kakšnega drugačnega materiala, na 
novo zgrajene objekte, zaraščene površine ipd., javiti spremem-
be rabe (njiva, travnik, trajni nasad …), odjaviti zemljišča, ki jih 
ne uporabljate več, in odpraviti vse preostale nepravilnosti na 
GERK-ih. 

Do plačil tudi niso upravičene površine, na katerih se sicer lahko 
pasejo živali, vendar so preveč poraščene z drevjem in grmov-
jem oz. imajo prenizko pokrovnost travinja (npr. gozd, zemljišča 
v zaraščanju, skalnate površine, izkrčene površine, na katerih še 
ni vzpostavljena ustrezna pokrovnost travinja).

Posebej opozarjamo, da naj se na zbirno vlogo ne daje 
zahtevkov na zemljišča, kjer še ni vzpostavljena kmetij-
ska raba oz. vlagatelji niste zares popolnoma prepričani, 
da bo ob začetku rastne sezone kmetijska raba vzposta-
vljena.

Z administrativnimi kontrolami je Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje (MKO) za nekatera kmetijska gospodarstva odkrilo ne-
urejeno stanje v RKG (neusklajenost GERK-ov z dejansko rabo, 
neurejeni podatki o nosilcu, neurejeni podatki o trajnih nasa-
dih itd.). Nosilci teh kmetijskih gospodarstev ste bili o tem pisno 
obveščeni na obvestilu »o odvedeni akontaciji dohodnine« s 
strani ARSKTRP. Izpis morebitnih napak v RKG lahko vsak nosi-
lec pogleda tudi v že prej omenjenem spletnem pregledoval-
niku, kjer se vam levo spodaj pod seznamom GERK-ov izpišejo 
morebitne napake na kmetijskem gospodarstvu. Tudi če tu ni 
navedenih napak, je skrben pregled vrisanih GERK-ov vseeno 
potreben!
Če se izpiše opozorilo o neusklajenih podatkih, jih morate na 
upravni enoti obvezno uskladiti vsaj en dan pred vnosom zbir-
ne vloge, sicer vnos vloge ne bo mogoč.

Ker se bo kampanja za vnos zahtevkov začela v nasle-
dnjih dneh, pozivamo vse vlagatelje, da s pregledom 
svojih podatkov v RKG ne odlašate in se v primeru po-
trebnih dopolnitev pravočasno dogovorite za ureditev 
le-teh na pristojni upravni enoti.

Zbirna vloga za leto 2014 mora biti elektronsko izpolnjena in 
oddana na ARSKTRP. Dostop do aplikacije za elektronski vnos 
vlog je možen s prijavo v sistem elektronskega poslovanja na 
ARSKTRP, za kar je potrebno pridobiti digitalno potrdilo kvalifici-
ranega overitelja (certifikat), s katerim vlagatelj vlogo tudi varno 
elektronsko podpiše. 

Pomoč pri oddaji zbirnih vlog bo na Kmetijski svetovalni 
službi Celje potekala po sistemu naročanja.

Na naročeni termin za pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge vas 
prosimo, da prinesete sledeče dokumente: 
• zbirno vlogo in ostale zahtevke za leto 2013,
• v primeru, da pride namesto nosilca kmetije na izpolnje-

vanje zbirne vloge pooblaščenec, mora le-ta prinesti dve 
originalno podpisani navadni pooblastili, katerega obra-
zec lahko prejmete pri kmetijskih svetovalcih ali pa ga 
poiščete in natisnete s spletnih strani ARSKTRP ali KGZS,

• seznam vseh živali na dan 1. februar 2014,
• izmere posameznih poljin (površine in razdalje) za posa-

mezne GERK-e njiv, na katerih gojite več vrst rastlin,
• odločbo o obveznostih KOP-a, če je kmetijsko gospodar-

stvo vključeno v KOP,
• če ste vključeni v program KOP, prinesite za vse GERK-e, 

kjer uporabljate mineralna gnojila:
• izdelane gnojilne načrte na podlagi veljavnih analiz tal in
• veljavne analize tal (za leto 2014 so veljavne analize tal 

izdelane po 1. 1. 2009),
• če ste vključeni v podukrepe ZEL, SOR, NEP, IPL, KOL oz. 

VVO, za katere ste dolžni imeti izdelano zasnovo kolo-
barja, s seboj prinesite zasnove kolobarja za vse GERK-e, 
na katerih izvajate navedene podukrepe (pri podukrepu 
IVR je obvezen več kot triletni kolobar, ki se izkazuje skozi 
evidence oziroma pretekle zbirne vloge),

• v primeru izvajanja podukrepa reja avtohtonih in tradici-
onalnih pasem domačih živali (PAS) seznam živali z iden-
tifikacijskimi številkami, 

• v primeru spremenjenega transakcijskega računa kartico 
oziroma knjižico novega transakcijskega računa,

• zadnji izpis iz centralnega registra govedi (CRG), če ga 
vlagatelj ima,
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• ažuriran register govedi na kmetijskem gospodarstvu 
(rumena knjiga),

• v primeru oddaje živinskih gnojil je potrebno imeti po-
datke o prejemnikih gnojil ter vrsto in količino oddanih 
gnojil,

• podatek o individualni referenčni količini mleka za teko-
če leto,

• ostale dokumente o kmetijskem gospodarstvu, ki bodo 
lahko v pomoč pri izpolnjevanju vloge in zahtevkov (od-
ločbo o dodelitvi oziroma prenosu plačilnih pravic, za-
pisnike kontrolorjev, zadnji izpis o urejenih GERK-ih iz 
registra kmetijskih gospodarstev, odločbe o prejetih pla-
čilih za preteklo leto, morebitne še nerešene pritožbe na 
odločbe …).

Ne odlašajte z vnosom vloge na zadnje dni
Kljub temu, da je rok za oddajo zbirnih vlog daljši od dveh me-
secev, je potrebna na kmetijski svetovalni službi dobra časovna 
organiziranost, zato se tudi letos na vas obračamo s prošnjo, da 
z oddajo zbirne vloge ne odlašate. 
Z upoštevanjem tega lahko pripomorete k lažjemu načrtova-
nju in razporejanju dela kmetijskih svetovalcev ter k zmanjšanju 
obremenitve v zadnjih dneh. Zato vas pozivamo, da se za ter-
min izpolnjevanja in oddaje vlog čim prej dogovorite z vašim 
kmetijskim svetovalcem.

Vesna Mazej Ušen, 

univ. dipl. inž. zoot.

KGZS - Zavod CE 

(vir: povzeto po članku v Zeleni deželi, avtor dr. Jernej Demšar)

 

Izpostava Celje
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
Tel. : 03 490 75 82, Faks:  03 491 64 80 
E-pošta: vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si

 

Najpogostejše napake pri 
izvajanju ukrepa OMD in 
podukrepov KOP iz PRP 
2007–2013

Dokaj veliko število ugotovljenih napak pri administrativnih 
kontrolah in kontrolah na kraju samem vedno  vzbuja vprašanja, 
ali so nosilci kmetijskih gospodarstev dovolj informirani o po-
gojih izvajanja posameznih ukrepov (vodenje evidenc, uporaba 
FFS, zahteve navzkrižne skladnosti …). 
Kljub temu, da se v časopisih, na internetnih straneh in na iz-
obraževanjih Javne služne kmetijskega svetovanja veliko piše 
in govori o tem, se za tovrstna lastna izobraževanja ne vzame 
dovolj časa in velikokrat le površno pozna zahteve pri posame-
znih ukrepih, ki se preverjajo z administrativno kontrolo in tudi 
s kontrolo na kraju samem. Prav tako bi bilo dobro, da se pred-
vsem pri izvajanju podukrepov KOP in pri zahtevah navzkrižne 
skladnosti nosilci kmetijskih gospodarstev podučite tudi o smi-
slu postavljenih zahtev, ki bodo na ta način sčasoma postale 
smiselno postavljene omejitve in ne le pogoji, za katere se ob 
izvajanju le-teh prejme nekaj sredstev. 
Za boljšo informiranost so na MKO pripravili zgibanko namenje-
no upravičencem OMD in KOP, kjer so predstavljene najpogo-
stejše napake pri teh dveh ukrepih. 

KONTROLA VLOG IN STOPNJA NAPAKE
Pri obravnavi vlog za ukrep izravnalnih plačil za območja z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep OMD) in 
kmetijsko okoljske podukrepe (podukrepi KOP) Agencija RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) napake ugotavlja z 
administrativno kontrolo (100 % pregledanih vlog) in s kontrolo 
na kraju samem (najmanj 5 % pregledanih vlog). Na podlagi iz-
vedenih kontrol agencija vsako leto izdela poročilo o ugotovlje-
nih kršitvah predpisanih pravil, ki jih morajo pri ukrepu OMD in 
podukrepih KOP izpolnjevati upravičenci. V Sloveniji je stopnja 
napake, ki izhaja iz teh kršitev, sicer v upadanju, a je še vedno 
previsoka: 9,04 % v letu 2010, 4,96 % v letu 2011 in 4,5 % v letu 
2012. Na ravni EU je ocenjena stopnja napake znašala 7,7 % v 
letu 2011 in 7,9 % v letu 2012. Stopnja napake naj ne bi presegala 
praga pomembnosti 2  %.

V letu 2012 je bilo obravnavanih 47.745 vlog za ukrep OMD in 
16.187 vlog za podukrepe KOP. Z administrativno kontrolo so 
bile pregledane vse vloge, s kontrolo na kraju samem pa je bilo 
pregledanih 3.180 kmetijskih gospodarstev (KMG) vključenih v 
ukrep OMD in 1.127 KMG, ki izvajajo podukrepe KOP.

UKREP OMD
Pri ukrepu OMD morajo KMG izpolnjevati zahteve navzkrižne 
skladnosti in zahteve glede velikosti upravičenih površin, kjer 
je tudi največ napak in kršitev. V letu 2012 so bile kršitve zahtev 
navzkrižne skladnosti ugotovljene na 1.620 KMG. Prevladovale 
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so kršitve pravočasnosti označitve in javljanja premikov živali. Iz-
stopalo je tudi neizpolnjevanje pogoja velikosti površine, saj je 
kar 882 KMG vložilo zahtevke na premajhni površini (pod 1 ha).

Ostale najpogostejše napake in kršitve pri ukrepu OMD so še:
 zahtevana površina za ukrep je ugotovljena kot nekmetijska,
 zahtevek je oddan v 25-dnevnem zamudnem roku,
 obtežba na planini ne dosega 1 GVŽ/ha,
 za žival, ki se pase na planini, lastnik živali ni podal obvezne-

ga pooblastila v register KMG,
 podatki o živalih na planini niso usklajeni s Centralnim regi-

strom govedi.

PODUKREPI KOP
Pri izvajanju podukrepov KOP morajo upravičenci izpolnjevati 
predpisana pravila in zahteve navzkrižne skladnosti. Največ na-
pak in kršitev je povezanih s površinami in pogoji ter zahtevami 
za izvajanje podukrepov KOP in so podane v nadaljevanju.

Neupravičenost površin (upravičenci sprememb na GERK-ih 
ne javljajo pravočasno oziroma vlagajo zahtevke na kmetij-
sko neupravičeni površini).  Upravičenci morajo vsako leto 
pred oddajo zbirne vloge preveriti površine in urediti stanje 
GERK-ov. Neurejenost podatkov se posledično odraža v sank-
ciji neizplačila subvencij na vseh površinah. Pri novi ali ponovni 
vzpostavitvi površin za kmetijsko rabo (čiščenje, odstranjevanje 
zarasti ipd.) postanejo te površine upravičene šele takrat, ko so 
v celoti primerne za kmetijsko obdelavo že v času oddaje zbirne 
vloge.

 

ša upravičena površina posameznega ekstenzivnega kraškega 
pašnika 1 ha.

Neustrezna spodnja ali zgornja meja obtežbe.  Za izračun 
obtežbe za tekoče leto se upošteva povprečno število živali pre-
ko celega leta (stanje na dan 1. 2. tekočega leta in štiri naključno 
izbrane datume za govedo), število GVŽ živali pa se preračuna 
na površino KZU na KMG.

KMG nima opravljenega obveznega programa izobraževa-
nja.  Za tekoče leto je izobraževalni program v obsegu 4 ur 
potrebno opraviti od 1. 9. preteklega leta do 31. 8. tekočega leta. 
Za leto 2014 je to od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Neurejeni podatki v posameznih registrih (podatki niso vpi-
sani oziroma se spremembe ne sporočajo pravočasno).  
Spremembe podatkov v registrih in evidencah je potrebno re-
dno in sproti urejati, zlasti še pred oddajo zbirne vloge.

Prepozno vložen zahtevek.  Zahtevke za plačila je potrebno 
vlagati v predpisanih rokih. Za leto 2014 je to od 26. 2. 2014 do 
6. 5. 2014 in v zamudnem roku od   7. 5. 2014 do vključno 2. 6. 
2014. Za vsak delovni dan zamude se izplačila zahtevkov znižajo 
za 1 %.

Vložitev zahtevka za podukrep EK, čeprav KMG ni v kontroli 
pri organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kme-
tovanja.  Za podukrep EK se je pri organizaciji za kontrolo 
in certificiranje ekološkega kmetovanja v kontrolo treba vključiti 
do 31. 12. preteklega leta za kontrolo v tekočem letu. Za leto 
2014 je bilo to do 31. 12. 2013.

KMG uporablja mineralna gnojila in nima izdelanega gnojil-
nega načrta ali gnojilni načrt ni izdelan na podlagi veljavne 
analize tal.  Z mineralnimi gnojili se lahko gnoji le v skladu z 
gnojilnim načrtom, ki je za vsak GERK posebej izdelan na pod-
lagi veljavne analize tal. Za leto 2014 analiza tal ne sme biti sta-
rejša od 1. 1. 2009.

KMG nima izdelanega načrta kolobarja.  Pri podukrepih 
KOL, ZEL, IPL, NEP in SOR je treba kolobariti v skladu z izdelanimi 
načrti petletnih kolobarjev. Pri podukrepu IVR je obvezen več 
kot triletni kolobar, ki je ustrezen, če se izkazuje preko evidenc 
oziroma zbirnih vlog iz preteklih let (načrt kolobarja v specifični 
obliki ni potreben).

Neustrezen kolobar na njivskih površinah.  Vrstenje polj-
ščin med leti mora ustrezati zasnovanemu načrtu kolobarja in 
se izkazovati preko zbirnih vlog iz preteklih let.

 

Neustrezna površina (površina pod 0,3 ha).  Najmanjša sku-
pna velikost površine kmetijskega zemljišča iste rabe, za katero 
je mogoče pridobiti plačilo za en podukrep KOP, je najmanj 0,3 
ha kmetijskih zemljišč, razen pri podukrepu EKP, kjer je najmanj-
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KMG ne vodi evidence o delovnih opravilih in evidence o 
nakupu krme in gnojil.  Za vse podukrepe KOP je potrebno 
obvezno in sproti voditi evidence o delovnih opravilih in kjer je 
potrebno tudi evidence o nakupu krme in gnojil.

 Pri podukrepu ZEL ob kontroli na kraju samem ni žive prez-
imne odeje ali pa prezimna poljščina ni posejana v zahteva-
nem času.  Setev prezimnih poljščin je potrebno opraviti naj-
kasneje do 25. 10. tekočega leta, zelena odeja pa mora prekrivati 
njivske površine od 15. 11. tekočega leta do 15. 2. naslednjega 
leta. V tem obdobju obdelava njivskih površin ni dovoljena. Za 
leto 2014 so aktualni datumi 25. 10. 2014, 15. 11. 2014 in 15. 2. 
2015.

Podukrep S35/S50.  Vsako leto je obvezno opraviti najmanj 
enkratno košnjo in spravilo.

NAVZKRIŽNA SKLADNOST
Pri ukrepu OMD in podukrepih KOP prevladujejo naslednje krši-
tve zahtev navzkrižne skladnosti:
 kršitve standardov za identifikacijo in registracijo živali (go-

vedo, prašiči, drobnica) oziroma javljanje premikov živali,
 kršitve dodatnih minimalnih zahtev za uporabo gnojil,
 neustrezna uporaba fitofarmacevtskih sredstev,
 neustreznost skladiščnih prostorov za živinska gnojila,
 preseganje dovoljenih količin letnega vnosa dušika v tla.

POMEMBNO!
Neizpolnjevanje pogojev in zahtev se posledično odraža v zni-
žanju plačil in izključitvah. Da bi se tem sankcijam izognili, mo-
rajo upravičenci ukrep OMD in podukrepe KOP izvajati v skladu 
s predpisanimi pravili. Pri tem so jim v pomoč razne informaci-
je in navodila za izvajanje teh ukrepov ter obrazci in za podu-
krepe KOP tudi evidence o delovnih opravilih, ki so dostopni 
prek spletnih strani agencije (www.arsktrp.gov.si) in ministrstva 
(www.mko.gov.si), na voljo pa so tudi na vseh lokacijah Javne 
službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije (www.kgzs.si).

Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot.

KGZS - Zavod CE 

(vir: povzeto po zgibanki MKO in 

članku v Zeleni deželi, avtor dr. Jernej Demšar)

Upravna enota 
Celje svetuje

Damjan Vrečko, načelnik UE Celje

1. Kakšen je postopek za pridobitev kvalificiranega digitalnega 
potrdila?
Elektronsko oddane vloge, razen vloge za podaljšanje prometnega 

dovoljenja in nekaterih izjem, morajo biti elektronsko podpisane, 

kar pomeni, da uporabnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo. 

Kvalificirana digitalna potrdila so digitalna potrdila overiteljev SIGEN-CA, 

SIGOV-CA, HALKOM-CA-FO, POŠTA®CA, AC-NLB.

Ker ima digitalni podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, enako pravno 

veljavo kot klasični, je zelo pomembno, da se imetniki zavedajo pomena 

digitalnih potrdil in z njim ravnajo skrbno, da v čim večji meri preprečijo 
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nevarnost morebitne zlorabe potrdila. Digitalno podpisana vloga je 

namreč enakovredna lastnoročno podpisani vlogi.

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe 

stranke lahko oddajo na katerikoli upravni enoti s seznama, objavljenega 

na strani http://www.sigen-ca.si./prijavne-slu.php. Ob oddaji zahtevka je 

potrebno predložiti veljavni osebni dokument: osebno izkaznico, potni 

list, vozniško dovoljenje ali drug uradno veljavni osebni dokument. 

Prijavne službe SIGEN-CA za poslovne subjekte delujejo na uradih oz. 

izpostavah davčne uprave RS.

Na Upravni enoti Celje stranke lahko vlogo oddajo na okencih št. 3, 4, 5, 

6 v poslovnem času upravne enote in sicer: v ponedeljek 8.00 – 15.00 , 

torek:  8.00 – 15.00 , sredo: 8.00 - 18.00 , četrtek 8.00  - 15.00  ter v petek  

8.00 - 13.00 .

Prevzem digitalnega potrdila je mogoč z referenčno številko, ki jo dobite 

po e-pošti in avtorizacijsko kodo, ki jo prejmete s poštno pošiljko. 

Za prevzem spletnega potrdila se povežete na stran za prevzem 

digitalnega potrdila in začnete s postopkom prijave. Postopek prijave 

je podrobno opisan v »Navodilih za prevzem spletnega kvalificiranega 

digitalnega potrdila SIGEN-CA«, ki ste ga prejeli ob vložitvi vloge. Prevzem 

posebnega digitalnega potrdila opravite po navodilih.

V roku 10 delovnih dni po vložitvi vloge na prijavni službi SIGEN-CA, boste 

od SIGEN-CA prejeli referenčno številko preko e-pošte in avtorizacijsko 

kodo s poštno pošiljko. Obe številki potrebujete za prevzem vašega 

digitalnega potrdila, kar opravite prek svojega brskalnika v 60 dneh.

2. Zakaj moram hoditi na UE, da vložim zahtevek za digitalno 
potrdilo, ko pa bi mi lahko poslali eno številko po e-mailu  in bi bila 
zadeva rešena?
Digitalno potrdilo SIGEN-CA je neke vrste elektronska osebna izkaznica. 

Če bi potrdilo lahko dobili prek zahtevka po elektronski pošti, bi prihajalo 

do zlorab, saj nihče ne preverja, kdo se skriva za nekim elektronskim 

naslovom. Tako bi lahko kdo zahteval in dobil digitalno potrdilo v vašem 

imenu, ne da bi vi to vedeli. Kraja identitete je v internetu vedno hujši 

problem. 

Potrdila SIGEN-CA so kvalificirana, kar pomeni, da je elektronski podpis, 

narejen s takim potrdilom, enakovreden lastnoročnemu. 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) v 31. 

členu določa: Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, mora s pomočjo 

uradnega osebnega dokumenta s fotografijo za fizične osebe ali z uradno 

potrjenimi dokumenti za pravne osebe zanesljivo ugotoviti identiteto in 

druge pomembne lastnosti osebe, ki zahteva potrdilo. 

Da zmanjšamo možnost, da bi nekdo drug prevzel vaše potrdilo, vam 

geslo za prevzem pošljemo ločeno na dva dela - en del na elektronski 

naslov in en del s poštno pošiljko, oboje na naslova, ki ste ju navedli na 

prijavnici.

3. Ali skupaj z digitalnim potrdilom SIGEN-CA dobim tudi pametno 
kartico?
NE, izdajatelj digitalnih potrdil SIGEN-CA ne izdaja pametnih kartic 

fizičnim in pravnim osebam, vendar pa iz varnostnih razlogov 

priporoča uporabo pametnih kartic za shranjevanje zasebnih ključev 

in pripadajočih digitalnih potrdil. Pametne kartice namreč predstavljajo 

tehnološko rešitev, ki v tem hipu omogoča najvarnejši način hranjenja 

zasebnih ključev in pripadajočih digitalnih potrdil. Pametne kartice je 

mogoče dobiti pri različnih ponudnikih tovrstne opreme na trgu. Pri 

tem morate paziti, da pametna kartica ustreza pogojem za shranjevanje 

bodisi posebnega bodisi spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA, torej 

tistega, ki ga želite shraniti na kartico. 

4. Prosim, če razložite, kako je z moratorijem oz. odložitvijo izvršbe 
na rušenje črnih gradenj? Ali se to nanaša na vse črne gradnje? Kakšni 
so roki za posamezne vrste objektov?
Z 28. decembrom 2013 je začel veljati Zakon o dopolnitvi Zakona o 

graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/13, ZGO-1E), ki določa pogoje odloga 

izvršbe inšpekcijskih ukrepov pri nelegalnih gradnjah, neskladnih 

gradnjah in objektih, ki se uporabljajo brez predpisanega uporabnega 

dovoljenja.

Na predlog inšpekcijskega zavezanca gradbeni inšpektor odloži izvršbo 

inšpekcijske odločbe,

če inšpekcijski zavezanec izkaže, da:

- gre za stanovanjsko stavbo v uporabi, inšpekcijski zavezanec ali druge 

osebe pa nimajo v lasti in posesti drugega primernega stanovanja,

- se v objektu neprekinjeno opravlja gospodarska dejavnost, zaradi 

izvršitve ukrepa pa bi inšpekcijskemu zavezancu grozila hujša 

gospodarska škoda ali pomenila neposreden

      razlog za odpuščanje delavcev (za hujšo gospodarsko škodo se šteje 

povzročitev trajne nelikvidnosti ali izguba edinega vira pridobivanja 

dohodkov in sredstev za preživljanje),

- je inšpekcijski zavezanec dal pobudo za spremembo prostorskega 

akta, ki jo je občina že vključila v postopek sprememb prostorskega 

akta in se je pisno opredelila, da jo bo upoštevala pri naslednjih 

spremembah,

- je inšpekcijski zavezanec vložil popolno zahtevo za izdajo gradbenega 

ali uporabnega dovoljenja.

Nadalje je v zakonu določeno, da se izvršba sme odložiti le enkrat, in sicer:

- v primeru iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka (stanovanjska 

stavba v kateri se prebiva in stavba v kateri se opravlja gospodarska 

dejavnost) za največ eno leto,

- v primeru iz tretje alineje (pobuda za spremembo prostorskega akta) 

do uveljavitve prostorskega akta, vendar največ za tri leta,

- v primeru iz četrte alineje (zahteva za izdajo gradbenega ali 



št. 61 / 201424

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

uporabnega dovoljenja) do dokončnosti odločbe o zahtevi za izdajo 

gradbenega ali uporabnega dovoljenja.

V 2. členu dopolnitve zakona pa je določeno, da se te določbe ne 

uporabljajo v primerih, ko je bila gradnja pričeta po uveljavitvi tega 

zakona (se pravi po 28. 12. 2013).

5. Kdaj in v katerih primerih lahko postavimo kmetijske ter gospodarske 
objekte na kmetijskih zemljiščih?
Kmetijske in gospodarske  objekte lahko zgradimo oziroma postavimo 

na kmetijskih zemljiščih, v kolikor občinski prostorski akt, ki ureja območje 

nameravane gradnje objektov, kjer leži nepremičnina, na kateri bi bil objekt 

zgrajen, takšno gradnjo dovoljuje. Predlagamo, da si za konkreten namen 

pridobite na pristojni občini, kjer leži nepremičnina, ustrezno lokacijsko 

informacijo, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je oz. pod kakšnimi 

pogoji je gradnja objektov na konkretnem zemljišču možna. Pri tem velja 

preveriti in upoštevati tudi določila Uredbe o razvrščanju objektov glede na 

zahtevnost gradnje, ki razvršča oz. opredeljuje objekte glede na zahtevnost 

same gradnje in to na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne 

objekte. Nezahtevni in enostavni objekti so kot dodatek uredbe, v prilogi 2, 

še dodatno podrobno razvrščeni. 

Ne glede na določila občinskega prostorskega akta  je potrebno pri gradnji 

objektov na kmetijskih zemljiščih upoštevati določila Zakona o kmetijskih 

zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12), ki v 3. č členu med drugim 

izrecno določa, katere vrste objektov je možno, brez spremembe namenske 

rabe kmetijskih zemljišč, načrtovati na območju trajno varovanih kmetijskih 

zemljiščih (I. kmetijska zemljišča) oziroma na območjih ostalih kmetijskih zemljišč. 

V občinskih prostorskih aktih se tako na območjih trajno varovanih  kmetijskih 

zemljišč, brez spremembe kmetijske namenske rabe, lahko načrtujejo naslednji 

pomožni kmetijski objekti: rastlinjaki, poljske poti, ograje za pašo živine, obore 

za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči; na 

območjih ostalih kmetijskih zemljišč pa se lahko brez spremembe kmetijske 

namenske rabe načrtujejo vsi pomožni kmetijski objekti. Pomožni kmetijski 

objekti se  lahko uporabljajo samo v kmetijske namene. 

6. Kdaj lahko pride do razlastitve zemljišča? Kakšen je postopek in kdo 
določi odškodnino?
Razlastitev zemljišča je mogoča samo ob pogojih, ki jih določa Zakon o 

urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 33/07 - čl. 93.), in sicer za:

- gradnjo ali prevzem objektov gospodarske javne infrastrukture,

- za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišča za potrebe obrambe 

države, državnih rezerv, varnosti državljanov in njihovega premoženja ter 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- za gradnjo in prevzem objektov oz. zemljišč za potrebe izvajanja 

javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in 

raziskovanja ter socialnega varstva,

- za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj

- za rekonstrukcijo in rušitev po predpisih o graditvi objektov na objektih 

iz navedenih alinej tega odgovora.

Razlastitev se lahko predlaga samo ob pogoju, da predhodna pogajanja 

z lastnikom za odkup takšnega zemljišča niso bila uspešna in samo v 

rokih, ki jih določa  zakon ob predpogoju, da so takšni posegi utemeljeni 

v prostorsko izvedbenem aktu. Razlastitveni postopek poteka v dveh 

fazah, in sicer se v prvi fazi odloča o sami uvedbi postopka, ko pa je o tem 

vprašanju pravnomočno odločeno, se v drugi fazi odloča o sami razlastitvi. 

O odškodnini se stranki lahko sporazumeta v postopku pred upravnim 

organom, ki vodi postopek razlastitve (na zapisnik ali tako, da predložita 

notarsko overjen sporazum), če pa se ne uspeta dogovoriti o višini 

odškodnine pred upravnim organom, ki vodi postopek razlastitve, o njej 

odloči sodišče na predlog ene ali druge stranke. 

7. Kaj naj naredim, da si uredim dostop do svojega zemljišča, ker lastnik 
zemljišča, preko katerega je dostop mogoč, temu nasprotuje?
Če lastnik sosednjega zemljišča, preko katerega je edino mogoč dostop 

do vašega zemljišča, temu nasprotuje, lahko pri pristojnem sodišču vložite 

tožbo za določitev nujne poti. Na podlagi pravnomočne sodbe sodišča se 

v takšnem primeru nujna pot vpiše v zemljiško knjigo kot stvarno breme v 

korist vašega zemljišča.

8. Radi bi zgradili prizidek k obstoječi stanovanjski hiši in s tem rešili 
stanovanjski problem sinove družine. Kakšen je postopek in kako 
najceneje to uredimo? Ali so kakšni popusti na mlado družino pri 
stroških?
Za gradnjo prizidka k obstoječi stanovanjski hiši si je potrebno na pristojni 

upravni enoti, na območju katere leži nepremičnina, pridobiti gradbeno 

dovoljenje za manj zahteven objekt. Ali je gradnja možna oziroma pod 

kakšnimi pogoji, določa prostorski akt lokalne skupnosti, ki ureja območje, 

kjer leži nepremičnina, na kateri bo zgrajen objekt. K vlogi za izdajo 

gradbenega dovoljenja je potrebno predložiti najmanj dva izvoda projekta 

za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), izkazati pravico graditi na 

obravnavani nepremičnini (lastninska ali druga stvarna pravica) in navesti 

tudi številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil 

zgrajen osnovni objekt, razen za objekte zgrajene pred 31. decembrom 

1966. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je investitor dolžan predložiti 

upravnemu organu še potrdilo pristojne občine o plačilu komunalnega 

prispevka.

Glede stroškov v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja so plačila upravne 

takse za dovoljenje za gradnjo (tar. št. 40 Zakona o upravnih taksah) 

oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. Mlada 

družina je družina z vsaj enim otrokom, nobeden od staršev pa ni star več 

kot 30 let ne glede na starost oz. 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. 
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javni razpisi
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu – Zkme-1 (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12), Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 101/13, 2/14) in Pravilnika o dodeljevanju držav-
nih pomoči v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 71/07, 24/08) Občina 
Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju državnih pomoči na področju kmetijstva in 

podeželja v Občini Dobrna v letu 2014

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sred-
stev iz proračuna Občine Dobrna v skupni višini 19.200,00 EUR v 
letu 2014 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu št. XA 218/2007 in 
št. M002-1358570-2007, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 
in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 za subvencioniranje nasled-
njih ukrepov:
1) naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v Ob-

čini Dobrna,
2) naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo v 

Občini Dobrna, 
3) naložbe  opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s 

kmetij na območju Občine Dobrna, 
4) zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in
5) ohranjanje tradicionalnih stavb v Občini Dobrna.

 
2 . UPRAVIČENCI

Upravičenci po ukrepih:
- kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje 

velika podjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisana 
v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno bivališče oziro-
ma sedež v Občini Dobrna, ali imajo v lasti ali zakupu kmetijska 
zemljišča, v katera vlagajo in ležijo na območju Občine Dobrna 
(za ukrep št. 2, 4 in 5),

- kmetijska gospodarstva, ki se že ali se bodo ukvarjala z dopolnil-
nimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki so vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno bivališče oziroma 
sedež v Občini Dobrna, ali imajo v lasti ali zakupu kmetijska ze-
mljišča, v katera vlagajo in ležijo na območju Občine Dobrna (za 
ukrep št. 1, 3, 4 in 5),

- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo 
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Ob-
čine Dobrna ali regije (za ukrep št. 4 in 5).

Skladno s smernicami Skupnosti o državni pomoči se lahko pomoč 
dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso v težavah in pomoč 
pomeni spodbudo za izvedbo projekta oziroma je za prosilca nu-
jno potrebna.

3. UKREPI, SPLOŠNI POGOJI UPRAVIČENOSTI, UPRAVIČENI 
STROŠKI, BRUTO INTENZIVNOST POMOČI, POTREBNA DOKU-
MENTACIJA 

UKREP ŠT. 1: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji 

Višina razpisanih sredstev znaša 3.500,00 EUR

Splošni pogoji:
•	 vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega razpi-

sa in prijavnega obrazca,
•	 upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljan-

je dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in 
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile 
dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005) oz. registrirati de-
javnost v enem letu od pridobitve sredstev iz tega namena,

•	 vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosil-
ca dopolnilne dejavnosti; v primeru da je kmetija vključena v 
sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec,

•	 dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,

•	 gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja, 

•	 investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
•	 sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga 

navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že pre-
jel javna sredstva RS ali sredstva EU, 

•	 skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli 
podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v  kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih 
virov.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti so lahko 
datirani od 1.1. 2014 do predložitve zahtevka za izplačilo, najkasne-
je do 30. 10. 2014, računov z datumom po 30. 10. 2014 komisija ne 
bo upoštevala. Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo 
ali obnovo objekta, stroški nakupa nove opreme, stroški promocije, 
stroški gozdnih vlak, splošni stroški:

a) Predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k 
Uredbi (ES) št. 364/2004 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, 
zelišč …)

b) Turizem na kmetiji
c) Dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji
d)  Pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji
e) Naložbe za urejanje gozdnih zemljišč
f) Kompostiranje organskih snovi
 
Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, prispelih 
na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša največ 
do 50 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči 
je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo 
na leto.

Potrebna dokumentacija:
•	 vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predlo-

žena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega ob-
razca za posamezno pomoč, 

•	 vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerlji-
vih zemljišč, razen v primeru predelave medu in čebeljih 
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izdelkov v skladu z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,

•	 fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti 
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozne-
je eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni 
registrirana,

•	 izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in 
tehnologijo, 

•	 pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v 
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja,

•	 ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo,
•	 mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe, če 

vrednost investicije presega 50.000,00 EUR,
•	 zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o 

lastništvu zemljišča, na katerem se bo izvajala investicija.
•	 obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 

2014 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. 
izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, ki izraža zadnje 
stanje.

UKREP ŠT. 2: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo 

Višina razpisanih sredstev znaša 10.600,00 EUR

Splošni pogoji:
•	 vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih ze-

mljišč,
•	 investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
•	 vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, 
•	 kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnje-

vanju vsaj enega od ciljev ukrepa (to so: zmanjšanje proizvodnih 
stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje 
kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izbolj-
šanje higienskih razmer ali standardov za  dobro počutje živali),

•	 sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga 
navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel 
javna sredstva RS ali sredstva EU,

•	 najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu 
ne sme preseči 400.000 EU v kateremkoli obdobju treh prora-
čunskih let iz nacionalnih in lokalnih virov.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
•	 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali 
•	 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 

1222) ali
•	 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
•	 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov 

(GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali 
ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali

•	 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah 
in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

•	 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
•	 8 ha gozdov ali 
•	 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
•	 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukre-

pe Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti datirani po pod-
pisu pogodbe. Računov z datumom pred podpisom pogodbe, kot 
tudi računov z datumom po 30.10.2014, komisija ne bo upoštevala. 
a) Izgradnja ali izboljšanja nepremičnin, infrastrukture in 

pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo: nakup in 
menjava kritine, prehod na prosto rejo, ureditev samodejnega 
odplakovanja izločkov, adaptacija hleva in skladišča za krmo, 
adaptacija mlekovoda in pripadajoče opreme ter objektov.

b)  Nakup in postavitev mrež proti toči: nakup in postavitev mre-
že in pripadajočega materiala.

c)  Postavitev intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov: na-
kup sadik.

d)  Postavitev rastlinjakov:  nakup rastlinjaka in postavitev rast-
linjaka.

e)  Postavitve pašnika in obore za nadzorovano pašo domačih 
živali in gojene divjadi: nakup in postavitev ograje.

f)  Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskem gospodars-
tvu: izvedba zemeljskih del.

g)  Urejanje, obnova in izgradnja poljskih poti, ki jih uporablja 
izključno eno kmetijsko gospodarstvo: nakup in dostava ma-
teriala in izvedba zemeljskih del. 

h)  Splošni stroški povezani s pripravo in z izvedbo projek-
tov kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, 
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.

 
Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, prispelih na 
javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša največ do 40 
% upravičenih stroškov.  Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 
EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Potrebna dokumentacija:
•	 vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena 

v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega obrazca za po-
samezno pomoč, 

•	 izdelan načrt izvedbe projekta  s popisom del, opreme in te-
hnologijo, 

•	 ponudba oziroma predračun za nameravano naložbo, študijo 
ali projektno dokumentacijo, 

•	 v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in 
program del, 

•	 ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziro-
ma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,

•	 kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj 
enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti 
razvidno iz vloge,

•	 v primeru naložb povezanih z graditvijo objektov je k vlogi po-
trebno priložiti ustrezno prostorsko dokumentacijo (gradbeno 
dovoljenje, veljavno lokacijsko informacijo),

•	 v primeru urejanja pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov je 
k vlogi potrebno priložiti original ali kopijo katastrskega načrta 
in program del,

•	 zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o lastni-
štvu zemljišča na katerem se bo izvajala investicija,

•	 potrdilo o plačanih davkih,
•	 obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2014 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. izpis iz re-
gistra kmetijskih gospodarstev, ki izraža zadnje stanje,

•	 mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe, če vrednost 
investicije presega 50.000,00 EUR.

JAVNI RAZPISI
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UKREP ŠT. 3: Naložbe za opravljanje storitev in trženje proizvo-
dov in storitev s kmetij

Višina razpisanih sredstev znaša 3.500,00 EUR

Splošni pogoji:
•	 vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega razpisa 

in prijavnega obrazca,
•	 upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljan-

je dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in 
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile 
dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),

•	 vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosil-
ca dopolnilne dejavnosti; v primeru da je kmetija vključena v 
sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec,

•	 dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,

•	 pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso 
podjetja v težavah, 

•	 gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja, 

•	 investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
•	 sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga 

navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel 
javna sredstva RS ali sredstva EU,

•	 skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli 
podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v  kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let iz nacionalnih in lokalnih virov.

 
Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti so lahko 
datirani od 1. 1. 2014 do predložitve zahtevka za izplačilo, najkasneje 
do 30. 10. 2014, računov z datumom po 30. 10. 2014 komisija ne bo 
upoštevala. Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali 
obnova objekta, nakupa nove opreme, promocije in splošni stroški, 
ki so namenjeni sofinanciranju:

a) neposredni prodaji kmetijskih proizvodov na kmetijah ali izven 
kmetij,

b) storitvam s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji 
in živalmi ter oddaja le-teh v najem,

c) izobraževanjem na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in 
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, prispelih 
na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša največ 
do 50 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči 
je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo 
na leto.
Potrebna dokumentacija:
•	 vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena 

v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega obrazca za po-
samezno pomoč, 

•	 izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehno-
logijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija,

•	 ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo,
•	 dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
•	 potrdilo o plačanih davkih,

•	 obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2014 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. izpis iz re-
gistra kmetijskih gospodarstev, ki izraža zadnje stanje,

•	 mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe, če vrednost 
investicije presega 50.000,00 EUR,

•	 zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o lastništvu 
zemljišča, na katerem se bo izvajala investicija.

UKREP ŠT. 4: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Višina razpisanih sredstev znaša 800,00 EUR

Splošni pogoji:
Izobraževanje in usposabljanje mora biti dostopno vsem kmetom in 
delavcem na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Dobrna, 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti ali za-
kupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Dobrna. Cilj je 
boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti morajo 
biti datirani po podpisu pogodbe, v primerih ko se prijavlja program 
izvajanja izobraževanja ali informacijsko-promocijskih programov 
društev kontinuirano in ni le enkratna aktivnost, so upravičeni 
stroški od 1. 1. 2014 do 30. 10. 2014. Računov z datumom pred pod-
pisom pogodbe, razen za izvajanje kontinuiranih izobraževalnih ali 
informacijsko-promocijskih programov društev, ko veljajo stroški od 
1. 1. 2014, kot tudi računov z datumom po 30. 10. 2014, komisija ne 
bo upoštevala. Pomoč se dodeli  v obliki subvencioniranih storitev 
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. 
Omejitve so za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi 
stroški kmetijskega gospodarstva, na primer rutinsko davčno sveto-
vanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški so:

a) Izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu:

•	 stroški organiziranja programov za usposabljanje,
•	 potni stroški in dnevnice udeležencev.

b) Svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani: 
•	 stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občas-

ne dejavnosti, niti   niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški 
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne 
storitve ali oglaševanje.

c) Organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, raz-
stav in sejmov ter sodelovanja na njih:

•	  stroški udeležbe
•	 potni stroški
•	 stroški publikacij
•	 stroški najemnin razstavnih prostorov
•	 simbolična nagrada, na tekmovanjih in ocenjevanjih podeljenih 

nagrad, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.

Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, prispelih 
na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva in lahko znaša do 100  % 
upravičenih stroškov. 
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Potrebna dokumentacija:
•	 vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predlo-

žena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega ob-
razca za posamezno pomoč, 

•	 finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj ozi-
roma storitev z ustreznimi dokazil,i kot so kotizacije oziro-
ma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,

•	 pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju,

•	 če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči 
v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh 
oraganizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične 
podpore,

•	 pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev sveto-
vanja. 

 
Občina Dobrna z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posa-
mezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe 
plačil.

UKREP ŠT. 5: Ohranjanje tradicionalnih stavb

Višina razpisanih sredstev znaša 800,00 EUR

Splošni pogoji:
•	 vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami tega razpisa in 

prijavnega obrazca,
•	 podpora je namenjena sofinanciranju obnove tradicionalnih 

stavb, zaščitenih z občinskim odlokom ali vpisanih v register 
kulturne dediščine,

•	 gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi pred-
pisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, 

•	 investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
•	 sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga 

navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel 
javna sredstva RS ali sredstva EU,

•	 najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu 
ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh prora-
čunskih let iz nacionalnih in lokalnih virov.

Upravičeni stroški:
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukre-
pe Naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti datirani po pod-
pisu pogodbe. Računov z datumom pred podpisom pogodbe, kot 
tudi računov z datumom po 30.10.2014, komisija ne bo upoštevala. 

a) Priprava dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma 
sanacijo objekta: 

•	 izdelave posnetka stanja, 
•	 arhitekturnega in statičnega načrta.
 

b) Stroški projekta gradnje ali obnove, popisa del in konservator-
skega programa

c) Material za obnovo

d)   Izvedba del

Bruto intenzivnost pomoči:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog, prispelih 

na javni razpis, ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša največ do 
60 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 
EUR, najvišji znesek pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

Potrebna dokumentacija:
•	 vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predlo-

žena v skladu z zahtevami tega razpisa in prijavnega ob-
razca za posamezno pomoč, 

•	 ponudba oziroma predračun za nameravano naložbo, štu-
dijo ali projektno dokumentacijo,  

•	 zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo veljavno dokazilo o last-
ništvu zemljišča na katerem se bo izvajala investicija,

•	 v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpriča-
na lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zeml-
jiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),

•	 vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta,
•	 mnenje pristojne strokovne službe (Zavod za varstvo kul-

turne dediščine Slovenije, Območna enota Celje).

4. OBRAVNAVANJE VLOG

Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge 
obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. Komisija tudi pripravi 
predlog upravičencev, ki ga potrdi župan. O dodelitvi sredstev 
upravičencem po tem razpisu se izda odločba.

Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni v roku 15 dni od potrditve predloga upravi-
čencev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni 
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Pri postopku dodeljevanja 
sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem po-
stopku.

Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot 
je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na 
drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

5. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna spremlja in preverja Na-
dzorni odbor Občine Dobrna ter druge za nadzor financ pristojne 
institucije.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pra-
vilniku o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna, mora pre-
jemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi priznanimi obrestnimi 
merami, ki jih določa Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list 
RS, št. 141/2006, 52/2007). 

6. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZ-
PISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave 
javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pi-
sarni Občine Dobrna, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine 
Dobrna (www.dobrna.si) pod rubriko občina in javni razpisi. Dodatne 
informacije lahko dobite na tel. 03 780 10 57 (Zdenka Kumer).

JAVNI RAZPISI
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Prejete dokumentacije se prosilcem ne vrača. Dokazila, ki so dostopna 
v uradnih evidencah, prosilec lahko sam predloži vlogi, v kolikor pa 
tega ne želi, mora predložiti pisne izjave za posamezna dokazila, da 
za potrebe tega javnega razpisa dovoljuje Občini Dobrna pridobitev 
podatkov iz uradnih evidenc.

7. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Rok za dostavo vloge je: 23.04.2014 do 16.30 ure. Vloge, ki jih ne 
bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka.
Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času 

uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna ter na splet-
ni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si/, pod rubriko občina 
in javni razpisi. 

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z zahtevano doku-
mentacijo, v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, ali pa se 
pošljejo po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
v kuvertah opremljenih z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2014- UKREP ŠT.____«.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Občina Dobrna na podlagi 106. i člena Zakona o javnih financah (Ur. 
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-
ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11, 14/13, 
101/13), Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2014 (Ur. l., št. 
101/13, 2/14), objavlja  

JAV N I  R A Z PI S 
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju kme-

tijstva v Občini Dobrna v letu 2014

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivno-
sti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v Občini 
Dobrna za leto 2014, ki ne predstavljajo državno pomoč, delujejo na 
področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni 
pridobivanje dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Dobrna 
za leto 2014 predvidena sredstva v višini 1.800,00 EUR. Sredstva 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2014.

3. UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju kmetij-
stva in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
●	 imajo sedež v Občini Dobrna,
●	 imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot 

jo določa zakonodaja, 
●	 so registrirana in delujejo najmanj eno leto,
●	 imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in 

organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih 
aktivnosti, 

●	 dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo 
prejela iz državnih ali mednarodnih virov,

●	 njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške že 
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Dobrna oziroma je bili 
njihov program oz. projekt v letu 2014 kakorkoli že financiran iz pro-
računa Občine Dobrna, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.

4.  MERILA IN KRITERIJI

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upošte-
vajo naslednja merila in kriteriji:

ŠTEVILO	VSEH	ČLANOV	DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov 5 točk

nad 51 aktivnih članov 10 točk

PREPOZNAVNOST PROJEKTA

programi oz. projekti prispevajo k prepoznav-
nosti občine do 10 točk

ORGANIZACIJA PRIREDITVE ali PROJEKTA

organizacija prireditve ali projekta
do 15 točk/

prireditev oz. 
projekt

SODELOVANJE

izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, ka-
terih organizator ali soorganizator je Občina 
Dobrna

do 10 točk

sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacija-
mi do 5 točk

OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli: 
Za izobraževanja in usposabljanja, svetovalne storitve, organizacije 
forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, 
publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega 
partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni upravičeni stroški 
so državna pomoč, ki niso predmet tega javnega razpisa.

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave 
javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pi-
sarni Občine Dobrna, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine 
Dobrna (www.dobrna.si) pod rubriko občina in javni razpisi. Dodatne 
informacije lahko dobite na telefonu 03 780 10 57 (Zdenka Kumer).
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Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter 
žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke 
določene v razpisni dokumentaciji. 

6. OBRAVNAVA VLOG

Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge obravna-
vala ter odločila o posamezni vlogi. Komisija tudi pripravi predlog upra-
vičencev, ki ga potrdi župan. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem 
razpisu se izda odločba.

Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
pisno obveščeni v roku 15 dni od potrditve predloga upravičencev. Z 
upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši 
pogoji koriščenja sredstev. Pri postopku dodeljevanja sredstev se upo-
rabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki 
ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, 
bodo s sklepom zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dode-
litve sredstev.
 

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

Rok za dostavo vloge je: 23. 4. 2014 do 16.30 ure. Vloge, ki jih ne bo 
vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izloče-
ne iz nadaljnjega postopka.

Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času 
uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna ter na sple-
tni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si/, pod rubriko občina in 
javni razpisi. 

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z zahtevano doku-
mentacijo, v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, ali pa se 
pošljejo po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
v kuvertah opremljenih z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2014- DRUŠTVA«.
 
8. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva in podeželja v Občini Dobrna spremlja in preverja Nadzorni od-
bor Občine Dobrna ter druge za nadzor financ pristojne institucije. 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2014 (Ura-
dni list RS, št. 101/2013, 2/2014), Pravilnika o dodeljevanju finančnih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini 
Dobrna (Uradni list RS, št. 47/2007, 22/2010) in Pravilnika o dodelje-
vanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih de-
lovnih mest v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 48/2007, 22/2010),  
ter podaljšanega mnenja Ministrstva za finance RS, Sektor za nadzor 
nad državnimi pomočmi številka.: M001-1358570-2012, Občina Do-
brna, Odbor za malo gospodarstvo in obrt, objavlja naslednji

JAVNI  RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja male-

ga gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna za leto 2014

I. Predmet javnega razpisa

Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki 
dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javne-
ga razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v Občini 
Dobrna za leto 2014, znaša 4.500 €.

II. Nameni, ukrepi in pogoji

Finančna sredstva se namenijo za:

1. Sofinanciranje posameznih ukrepov v obliki dotacij.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega 
razpisa, v obliki dotacij, je skupaj 4.500 €.

a) Spodbujanje začetih investicij:
-     Stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, 
stroji, do 50% upravičenih 

stroškov pridobitve oz. največ 400 €.

- Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je pri-
znan v tujini, do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. naj-
več 400 €.

- Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, teh-
ničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in 
blagovnih znamk: do 50% upravičenih stroškov oz. do maksi-
malne višine 400 €. 

- Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški inve-
sticijskih programov: do 45% upravičenih stroškov pridobitve 
oz. do maksimalne višine 400 €. Prejemnik pomoči mora pri-
spevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti 
morajo ostati v občini vsaj 5 let.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se 
na javni razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep 
Spodbujanje začetih investicij poda le eno vlogo.

b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah:
- Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se upravičeni 

JAVNI RAZPISI
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stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50 % 
upravičenih stroškov oz. maksimalno do 400 €. Upravičen stro-
šek je prva postavitev in delovanje stojnice na sejemski priredi-
tvi od 1. 1. 2014 do 20. 6. 2014.  Upravičenci so do sredstev upra-
vičeni samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz preteklih let 
ne morejo ponovno pridobiti sredstev iz naslova tega ukrepa.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na 
javni razpis prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Prva 
udeležba na sejmih in razstavah poda le eno vlogo.

c) Odpiranje novih delovnih mest:
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se 
namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje 
dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške 
za:
– samozaposlitev osebe, 
– zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zaposlitev 

za posledico neto povečanje delovnih mest pri prosilcu-
upravičencu

– za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec se 
lahko zaprosi le enkrat, do maksimalne višine 800 €.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni 
razpis prijavljajo prvič. 

III. Upravičenci

Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki:
- imajo  sedež ali enoto na območju  Občine Dobrna in
- da poteka investicija na območju Občine Dobrna, in sicer:
- samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se smi-

selno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj kot 
50 zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali 
bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno pod-
jetje.

Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premo-
govništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena spodbu-
janju izvoza. Do sredstev tudi niso upravičeni samostojni podjetniki 
in gospodarske družbe (majhna podjetja), ki imajo na dan prijave na 
javni razpis do razpisovalca Občine Dobrna neporavnane zapadle 
obveznosti. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se 
na javni razpis prijavljajo prvič.

Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja, ki so v prisilni po-
ravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar 
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do pomoči tudi niso 
upravičena podjetja, ki so v finančnih težavah in prejemajo državno 
pomoč za reševanje in prestrukturiranje. Pomoč tudi ni namenjena 
spodbujanju izvoza.

Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora upra-
vičenec izpolnjevati se naslednje:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije, 

– da je zaposlitev osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu 
do 20.6.2014 ali v obdobju od 01.10.2013 do 31.12.2013,

– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju Obči-

ne Dobrna,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih 

mest pri prosilcu-upravičencu,
– za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec se 

lahko zaprosi le enkrat,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas,
Prednost pri subvencioniranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni 
razpis prijavljajo prvič.

IV. Vsebina vloge

Vloga Občine Dobrna je možno dvigniti v tajništvu Občine Dobrna 
v času uradnih ur, in sicer od prvega dne objave v glasilu Dobrčan 
dalje ali na internetni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si.

Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: a- spodbuja-
nje začetih investicij in b- prva udeležba na sejmih ali razstavah):
1. Odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih 

dejavnosti.
2. Potrdilo o plačanih davkih.
3. Potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine 

Dobrna.
4. Izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen.                                                                                                              
5. Izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč 

spodbudo za izvedbo nameravanega projekta.
6. Izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma koli-

kšen del je že dobil iz drugih virov.
7. Izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.

Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:

* stroški materialnih investicij:
- dokazilo o plačilu, pogodba, 
- račun.

* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti:
- dokazilo o plačilu, 
- račun.

* stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih iz-
boljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk:

- dokazilo o plačilu, 
- račun.

* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov:
- dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in inve-

sticijskih programov,
- račun.

* za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
- dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje stojnice,
- račun.

Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: c-odpira-
nje novih delovnih mest):

- izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (razen za samo-
zaposlovanje), 

- dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za osebo, ki je 
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zasedla novoustanovljeno delovno mesto, 
fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, ki je 
zasedla novoustanovljeno delovno mesto,

- fotokopija plačilne liste za osebo, ki je zasedla delovno mesto, za 
katero se uveljavlja jo finančna sredstva,

- potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je zasedla 
novoustanovljeno delovno mesto (za primer samozaposlitve),

- odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje 
pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma,

- odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane 
dejavnosti (za gospodarske družbe),

- potrdilo o plačanih davkih,
- potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine 

Dobrna,
- izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega proračuna 

oziroma drugih virov. V primeru, da so bila sredstva prejeta, je 
potrebno navesti višino prejetih sredstev,

- izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.

V. Rok in način prijave na javni razpis

Rok za prijavo na javni razpis je do 20. 6. 2014 do 12.00 ure. 
Vloga, z zahtevanimi dokazili, mora biti poslana priporočeno po 
pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna, najkasneje do roka prijave, to je do 20. 6. 2014 do 
12.00 ure. Za čas prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine 
Dobrna. 

Upravni organ Občine Dobrne lahko od prosilca zahteva tudi doda-
tno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določe-
nem roku, se s sklepom zavrže.

Vse vloge bo obravnaval Odbor za malo gospodarstvo in obrt Obči-
ne Dobrna, ki bo sprejel sklep o dodelitvi sredstev najkasneje v roku 
10 dni od poteka roka za prijave.

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna, ali po telefonu     03/ 780 10 53 (Mateja Smrečnik) ali 
po e-pošti: mateja.smrecnik@dobrna.si.
      
 Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ura-
dni list RS, št. 96/02), v skladu z določbami Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 
113/07, 22/2010, 105/2010) ter v skladu z Odlokom o Proračunu Obči-
ne Dobrna za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/2013, 2/2014), Občina 
Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kultur-

ne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2014

1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti za leto 2014 imajo upravičeni nosilci in izvajalci 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• da imajo sedež v Občini Dobrna,
• da so registrirani najmanj eno leto,
• da je njihova dejavnost področje kulture,
• da delujejo v javnem interesu,
• da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna po-

ročila o realizaciji programov iz preteklega leta 2013 ter načrt 
aktivnosti za leto 2014,

• da je predloženi program namenjen čim večjemu številu upo-
rabnikov.

2.) Praviloma se sofinancirajo naslednji programi:
• osnovna dejavnost sekcij kulturnih društev in sekcij ostalih dru-

štev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo in je ta dejavnost 
registrirana v statutu društva, se sofinancira le pod pogojem, 
da rezultate svojega dela predstavijo širši javnosti vsaj petkrat 
letno,

• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske 

populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki 
presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,

• udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih, 
• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kul-

turnih dejavnosti, 
• kulturne prireditve in aktivnosti (navesti prireditve, ki jih name-

rava društvo organizirati), 
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 

Osnovna dejavnost kulturnih društev in sekcij ostalih društev, ki se 
ukvarjajo s kulturno dejavnostjo in je ta dejavnost registrirana v sta-
tutu društva, se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega 
dela predstavijo širši javnosti vsaj petkrat letno;

• trikrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali za 
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna  (ZTŠK Dobrna) 
ali v Občini Dobrna, 

• pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali projekt,
• najmanj enkrat letno sodelujejo na območnih revijah ali prire-

ditvah, kolonijah ali razstavah,
• udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v 
prostor za kulturno dejavnost in spomeniško varstvo.

3.) Programi bodo sofinancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika 
za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna 
(Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010 in 105/2010) ter v skladu z Letnim 
programom kulture Občine Dobrna za leto 2014, sprejetim na 23. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 05. 12. 2013.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2014. Poročila 
o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa 
za leto 2014 morajo izvajalci podati na enotnem obrazcu, v skladu s 
Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Ob-
čini Dobrna, Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 03. 2015.
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4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 10.250,00 EUR, in si-
cer na proračunski postavki številka 18003 za redno dejavnost ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Dobrna in na pro-
računski postavki številka 18020 za nabavo opreme za ljubiteljsko 
kulturno dejavnost, skladno z usmeritvami Odbora za družbene 
dejavnosti Občine Dobrna, v višini 4.525,00 EUR.

5.) Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz raz-
pisne dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. 
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu Občine Dobrna, 
Dobrna 19, Dobrna, v času uradnih ur, na voljo je tudi na spletni stra-
ni Občine Dobrna, na naslovu: http://www.dobrna.si. 

6.) Prijave se podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti na 
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na kuverti mora 
biti vidno označeno: »JAVNI RAZPIS KULTURA 2014-NE ODPIRAJ!« 

Rok za prijavo na javni razpis je 23. 04. 2014. Za pravočasno predlo-
žene se štejejo vloge, ki bodo 0najkasneje 23. 04. 2014 do 16.30 ure 
predložene v tajništvu Občine Dobrna oziroma vloge, ki bodo s pri-
poročeno poštno pošiljko oddane na pošto najkasneje zadnji dan 
prijave na javni razpis. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane 
in bodo s sklepom zavržene.

7.) O izboru in  višini sredstev bodo predlagatelji programov ob-
veščeni v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z izbranimi 
izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. 
        
 
8.) Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini 
Dobrna, po tel. 03/ 780-10-53 pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur 
ali na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98), 9. 
in 10. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini 
Dobrna (Uradni list RS št. 32/05, 22/06, 22/2010, 105/2010) ter v skla-
du z Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2014 (Uradni list 
RS, št. 101/2013, 2/2014) Občina Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa na območju 

Občine Dobrna za leto 2014

1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 
proračuna za leto 2014 lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih 
programov: športna društva, njihove zveze, zavodi, gospodarske 
družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter 
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so 
splošno koristne ter neprofitne.

2. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izva-
jalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

• imajo sedež in delujejo v Občini Dobrna,
• so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
• imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske po-

goje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
• imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene 

športne programe,
• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registri-

ranih tekmovalcih (velja le za društva),
• da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja 

športa, podatke o članstvu, o realizaciji programov in druge 
zahtevane podatke.

3. Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za nasle-
dnje vsebine: 

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega progra-

ma (1.530,00 €).
 1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
 1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
 1.3 Interesna športna vzgoja mladine 
2. Športna rekreacija (1.146,00 €)
3. Šport invalidov (250,00 €)
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih ka-

drov v športu (600,00 €)
5. Pomembne mednarodne, državne, medobčinske in občinske 

športne prireditve (1004,00 €)
6. Delovanje  društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne 

skupnosti (1.200,00 €)
V primeru neporabljenih sredstev na razpisu pri določeni vsebini 
LPŠ se ta sredstva prenesejo na 6. vsebino LPŠ, to je delovanje dru-
štev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti.

4. Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinancira-
nju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/06, 22/2010, 
105/2010) in določili Letnega programa športa v Občini Dobrna za 
leto 2014, sprejetega na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Do-
brna, dne 05. 12. 2013.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2014 je 5.730,00 EUR, 
in sicer za dejavnosti na področju športa in rekreacije (proračunska 
postavka 18009) predvidenih 4.200,00 EUR in na področju predšol-
ske in šolske dejavnosti (proračunska postavka 18010) 1.530,00 EUR.  
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2014. Poročila 
o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa 
za leto 2014 morajo izvajalci podati, v skladu s Pravilnikom o sofi-
nanciranju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/06, 
22/2010, 105/2010), Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 
03. 2015.

6. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz raz-
pisne dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. 
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v tajništvu Občine 
Dobrna, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Dobrna: http://
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www.dobrna.si. Vse dodatne informacije o razpisu lahko zainteresi-
rani dobijo na Občini Dobrna, po tel. 03/780-10-53, pri Mateji Smreč-
nik v času uradnih ur ali na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

7. Prijave na javni razpis se podajo osebno ali pošljejo po pošti v za-
prti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na 
kuverti mora biti vidno označeno: »JAVNI RAZPIS ŠPORTNI PROGRA-
MI 2014-NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo na javni razpis je do 23. 04. 
2014. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 
23. 04. 2014 do 16.30 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna ozi-
roma vloge, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto 

najkasneje zadnji dan prijave na javni razpis. Nepravočasne prijave 
ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.

8. O izboru in  višini sredstev bodo predlagatelji programov obve-
ščeni v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z izbranimi izva-
jalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.  
       
9. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini 
Dobrna, po tel. 03/780-10-53 pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur 
ali na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Občina Dobrna, na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni 
list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/2011), 4. člena 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini 
Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010) ter Odloka o Proračunu 
Občine Dobrna za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/2013, 2/2014) ob-
javlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 

Dobrna za leto 2014

1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sred-
stev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na po-
dročju turizma v Občini Dobrna za leto 2014. Skupni znesek razpisa-
nih sredstev za leto 2014 znaša 4.100,00  €, na proračunski postavki 
števila 14005. 

2.) Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
o aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine 
o urejanje in varstvo okolja 
o organiziranje in usklajevanje prireditev 
o izvajanje promocijske in informativne dejavnosti 
o izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje 

na področju turizma 
o število članov turističnega društva
o izobraževanje članov društva.  

3.) Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma imajo 
društva na področju turizma na območju Občine Dobrna, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:
o da so registrirana v skladu z zakonom o društvih in imajo se-

dež na območju Občine Dobrna,
o da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 

ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
o da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrto-

vanih programov,
o da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju 

programov na področju turizma v Občini Dobrna,
o imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2014, ki 

ga je sprejel pristojni društveni organ, 
o da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 

poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za pri-

hodnje leto,
o imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva 

za preteklo leto 2013.
Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti pro-
moviranja Občine Dobrna, ki izpolnjujejo zgornje pogoje, vendar se 
na razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno doku-
mentacijo, v letu 2014 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev 
Proračuna Občine Dobrna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2014.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javne-
ga razpisa za leto 2014 morajo izvajalci podati, v skladu s Pravilni-
kom o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Do-
brna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), Občini Dobrna v pisni obliki 
najkasneje do 31. 03. 2015.

4.) Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinan-
ciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna (Uradni 
list RS, št. 32/05, 22/2010) in Letnim programom turizma za izvedbo 
javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v 
Občini Dobrna za leto 2014, sprejetim na 23. redni seji Občinskega 
sveta Občine Dobrna, dne 05. 12. 2013.
Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti, pe-
strost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, 
odmevnost programov, ki se jih izvajajo v ožji in širši okolici ter po-
membnost projektov za lokalno skupnost. Sredstva za posamezne 
programe se razdelijo na osnovi razdelitve Letnega programa turiz-
ma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na po-
dročju turizma v Občini Dobrna za leto 2014 in glede na doseženo 
število točk glede na merila in kriterije za izbor programov. Višina 
sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega 
števila zbranih točk in vrednosti točke (Pravilnik o sofinanciranju 
programov na področju turizma v Občini Dobrna, Ur. list RS, št. 
32/2005, 22/2010). V primeru, da se za organizacijo istega progra-
ma prijavi več organizatorjev, bo najprimernejši kandidat izbran na 
podlagi točkovanja po naslednjih kriterijih z maksimalnim številom 
100 točk:

o uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-35 točk
o kvaliteta programa: 0-55 točk
o zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 0-10 

točk.

5.) Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v 
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tajništvu Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna na 
naslovu: http://www.dobrna.si.

6.) Rok za prijavo na javni razpis je do 23. 04. 2014. Za pravočasno 
predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje  23. 04. 2014 do 
16.30 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna oziroma vloge, ki 
bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto najkasneje 
zadnji dan prijave na javni razpis. Nepravočasne prijave ne bodo 
obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki jim je potrebno 
priložiti zahtevane priloge. Nepravočasne vloge ne bodo obravna-
vane in bodo s sklepom zavržene.

O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni 
od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo 
sklenjene pogodbe.

7.) Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v tajništvo 
Občine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: OBČINA DO-
BRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom »JAVNI RAZPIS TURI-
ZEM 2014 – NE ODPIRAJ !« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.  

8.) Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so na 
voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna pri Mateji Smrečnik ali na 
telefonski številki: 03-780-10-53 ali po elektronski pošti na naslovu: 
mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, na podlagi Pravilnika o sofinan-
ciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. 
RS, št. 119/08, 105/2010, 101/2011) ter v skladu z Odlokom o Proraču-
nu Občine Dobrna za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/2013, 2/2014), 
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH, 
HUMANITARNIH IN ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI DO-

BRNA ZA LETO 2014

1.)  Višina sredstev
Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov na 
področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini 
Dobrna za leto 2014. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2014 
na proračunski postavki 20005 (Ostali programi, spec. zavodi in dru-
štva) znaša 4.700,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31.12.2014.

2.)  Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov na področju hu-
manitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti imajo izvajalci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v Občini Dobrna, delujejo na njenem območju in 
vključujejo občane s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna 
oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, 
da aktivno vključuje občane s stalnim prebivališčem v Občini 
Dobrna,

- so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da se ne ukvarjajo z delovanjem na področju dela političnih 

strank,
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske mo-

žnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji pro-

gramov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa niso namenjena za 
sofinanciranje investicij v prostore društev.

Izvajalci programov na področju humanitarnih, socialnih in zdra-
vstvenih dejavnosti, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta 
razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumen-
tacijo, v letu  2014 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev Prora-
čuna Občine Dobrna.

3.)  Izvajalci programov in projektov
Izvajalci programov in projektov so:

- javni zavodi, ustanove in pravne osebe registrirane za opravlja-
nje dejavnosti na področju socialnega varstva,

- društva na področju zdravstva, socialnega varstva in humani-
tarne dejavnosti registrirana v skladu z zakonom o društvih,

- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organiza-
cije in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi 
za zdravje občanov oziroma njihovih članov.

4.)  Pogoji in merila
Pri  ocenjevanju  komisija  poleg  zgornjih  kriterijev  upošteva  še  
naslednja  merila za ocenjevanje:

-  program  je   usmerjen   v   preprečevanje,   lajšanje   in   zmanj-
ševanje   socialnih   stisk posameznikov ali skupin občanov, ima 
postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov, izvajanje pro-
grama pa je v interesu Občine Dobrna - do 250 točk,

- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem 
(za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posa-
mezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsak-
danje življenje) - do 10 točk,

- program je namenjen pomoči družinam in posamezniku izven 
organizacije - do 50 točk,

- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izo-
braževanja za člane ali širšo okolico do - 10 točk,

- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebu-
je elemente javnih služb s področja socialnega varstva - do 50 
točk,

- sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost 
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja) - do 15 
točk.
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Komisija lahko dodatno dodeli maksimalno 50 točk na program, ki 
so v večjem interesu Občine Dobrna. Maksimalno število vseh prido-
bljenih točk je lahko 435 na program.

V kolikor posamezna prijava na javni razpis po izvedenem točkova-
nju ne doseže skupaj 40 točk, komisija takšno prijavo na javni razpis 
izloči iz postopka in nadaljnje obravnave. Točkovni sistem določa 
maksimalni obseg financiranja. Vrednost točke se določi v sorazmer-
nem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in 
glede na obseg sredstev razpisane po javnem razpisu. Sredstva za 
posamezne programe se razdelijo glede na doseženo število točk, 
višino razpisanih sredstev po javnem razpisu in vrednosti predlože-
nega programa.

5.) Razpisna dokumentacija in roki
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v tajni-
štvu Občine Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna, na naslo-
vu http://www.dobrna.si. Rok za prijavo na javni razpis je do 23. 04. 
2014. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 
23. 04. 2014 do 16.30 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, ozi-
roma vloge, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto 

najkasneje zadnji dan prijave na javni razpis. Prijave morajo biti po-
dane na razpisnih obrazcih, ki jim je potrebno priložiti zahtevane pri-
loge. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom 
zavržene. O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 
30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci 
bodo sklenjene pogodbe.

6.) Oddaja vlog
Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v tajništvu Ob-
čine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: Občina Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom »JAVNI RAZPIS SOCIALNE, HU-
MANITARNE IN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI v OBČINI DOBRNA ZA 
LETO 2014 -  NE ODPIRAJ!« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.

7.) Informiranje
Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so na voljo 
v času uradnih ur na Občini Dobrna pri Mateji Smrečnik ali na telefon-
ski številki: 03-780-10-53 ter po elektronski pošti na naslov: mateja.
smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

Na podlagi 5. čl. Statuta Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 47/99, 15/01, 
112/02, 136/04, 134/06, 101/11) in na podlagi 9. čl. Odloka o prizna-
njih Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 22/2010), Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna, objavlja 

J A V N I   R A Z P I S
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOBRNA ZA LETO 2014

I.
Priznanja Občine Dobrna za leto 2014, in sicer priznanja: Častni ob-
čan Občine Dobrna, Zlati grb Občine Dobrna, Srebrni grb Občine 
Dobrna in Bronasti grb Občine Dobrna, bo Občinski svet Občine 
Dobrna podelil na slavnostni seji Občinskega sveta ob občinskem 
prazniku Občine Dobrna 2014, v mesecu juniju 2014.

II.
Občina Dobrna lahko podeljuje priznanja zaslužnim občanom in 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupi-
nam, združenjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju: sku-
pinam), za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem 
koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za 
razvoj, ugled in promocijo občine.

III.
Naziv Častni občan Občine Dobrna: Imenovanje za naziv ČASTNI 
OBČAN Občine Dobrna je najvišje priznanje Občine Dobrna. Naziv 
častnega občana Občine Dobrna lahko prejme le posameznik. Na-
ziv Častni občan Občine Dobrna se podeli za izjemen prispevek na 
področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in hu-
manitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in 
ugled občine doma in v tujini. 
Zlati grb Občine Dobrna: Zlati grb Občine Dobrna se podeli za iz-

redno življenjsko delo ter za dolgoletne uspehe in dosežke, ki so 
pomembni za razvoj in promocijo Občine Dobrna ter praviloma 
pomenijo dolgoletno uspešno delo pri posamezniku ali zrelo fazo 
razvoja izredno uspešne skupine. Zlati grb Občine Dobrna ima vgra-
virano pozlačeno borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika 
grba z datumom podelitve.
Srebrni grb Občine Dobrna: Srebrni grb Občine Dobrna se podeli 
za vrsto odmevnih dosežkov in uspehov v daljšem časovnem obdo-
bju, pomembnih za razvoj Občine Dobrna, ki praviloma pomenijo 
uspešnost posameznika ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene 
potrjene rasti. Srebrni grb Občine Dobrna ima vgravirano posrebre-
no borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba  z datumom 
podelitve.
Bronasti grb Občine Dobrna: Bronasti grb Občine Dobrna se po-
deli za pomembne začetne ali večkratne uspehe v krajšem časov-
nem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo. Bronasti grb Ob-
čine Dobrna ima vgravirano bronasto borduro ter ime in priimek ali 
naziv prejemnika grba  z datumom podelitve

IV.
Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posa-
mezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupno-
sti, društva ter organi lokalne skupnosti.
Predlog za podelitev naziva Častni občan Občine Dobrna, zlatega, 
srebrnega in bronastega grba Občine Dobrna mora biti predložen v 
pisni obliki in mora vsebovati skladno s 6. členom Odloka o prizna-
njih Občine Dobrna: 
–  splošne podatke o pobudniku, 
–  predstavitvene podatke o kandidatu, 
–  vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan, 
–  utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosež-

kov, zaradi katerih je predlagana podelitev, 

JAVNI RAZPISI
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dogodkiPraznična predstava z obiskom 
Božička in obdarovanje otrok

V soboto, 21. 12. 2013, ob 16. uri smo v Kulturnem domu Dobr-
na za otroke pripravili praznično predstavo z obiskom Božička 
in obdarovanje otrok. Otroci od 2.-8. leta starosti so po pošti 
prejeli osebno vabilo na prireditev. 
Najprej so si lahko ogledali otroško predstavo Čebelica Lili. Nato 
pa je Božiček obdaril vse otroke. Prireditev je čudovito uspela, 
vzdušje je bilo čarobno, odzivi in navdušenje otrok pa nepo-
zabno.
Organizatorji, ZTŠK Dobrna v sodelovanju z Občino Dobrna, 
smo dogodek za otroke prvič organizirali v takšni obliki in smo 

–  eventualne dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi, 
–  datum pobude. 

Predlagatelji naj v predlogih upoštevajo merila in kriterije za podeli-
tev priznanj skladno z Odlokom o podelitvi priznanj Občine Dobrna.

V.
Od prejema posameznega občinskega priznanja, tudi prejema pri-
znanja skladno s predhodno veljavnim odlokom o podelitvi priznaj 
v Občini Dobrna, naj mine daljše časovno obdobje (pet let). O tem 
vprašanju sprejeme odločitev Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve, imenovanja ter priznanja Občine Dobrna. O svoji odločitvi z ob-
razložitvijo obvesti Občinski svet Občine Dobrna. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
Občine Dobrna bo obravnavala le predloge, ki bodo predloženi pra-
vočasno. Predlog se zavrne, če ni ustrezno ali dovolj ovrednoten ali 
utemeljen. Komisija lahko pri svojem delu od predlagatelja pobude 
zaprosi za dodatno obrazložitev pobude, lahko pa za mnenje zaprosi 
tudi druge institucije in ustanove, ki so vezane na predlog. 

O podelitvi priznanj, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna, odloča Občinski 
svet Občine Dobrna. Sklep Občinskega sveta Občine Dobrna o po-
delitvi priznanj se objavi v glasilu Občine Dobrna »Dobrčan«. 
Letno se podeli največ en zlati grb, dva srebrna grba in trije bronasti 
grbi Občine Dobrna in en naziv Častni občan Občine  Dobrna.

VI.
Predlogi za priznanja se predložijo osebno ali pošljejo po pošti v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
s pripisom »Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja Občine Dobrna - Predlogi 2014 - Ne odpiraj!«, najkasne-
je  23. 04. 2014 do 16.30 ure, ali pošljejo na naslov Občine Dobrna 
s priporočeno poštno pošiljko oddano na pošto najkasneje zadnji 
dan za oddajo predlogov na podlagi javnega razpisa za podelitev 
priznanj 2014.

 

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Občine Dobrna

zelo zadovoljni z odzivi obiskovalcev, zato se bomo potrudili, da 
bomo prireditev organizirali tudi v prihodnjem letu.
Obdarovanje otrok so omogočili naslednji sponzorji:  Profilplast 
– Jakop Miroslav s.p., ETT Lighting d.o.o., Olenšek Vlado s.p., Ter-
me Dobrna d.d., Kava bar Mini Rosi - Branka Rošer s.p., Egal Pb 
d.o.o., Gradnje Marguč, Prevozi Skutnik – Dušan Skutnik s.p., Pia 
d.o.o., Pirh d.o.o. in  Domačija Lamperček. Vsem se najlepše za-
hvaljujemo.

ZTŠK Dobrna, Marija Švent
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Silvestrovanje na prostem

Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in 
kulturo  Dobrna in Prostovoljnim gasilskim društvom Dobrna po 
treh letih premora ponovno organizirala silvestrovanje na pro-
stem. Kmalu po 22. uri se je na ploščadi ob občini pričela zabava 
z ansamblom Eks. Vse zbrane je malo pred polnočjo pozdravil 
župan, Martin Brecl in jim zaželel vse dobro v prihajajočem letu; 

obiskovalcem, ki na novega leta dan praznujejo svoj rojstni dan, 
pa je ob tej priložnosti izročil simbolično pozornost za njihov 
praznik. Nato je sledilo odštevanje zadnjih sekund starega leta 
in slavnostni preskok v novo leto. Nekaj nadaljnjih trenutkov je 
bilo seveda namenjenih za izmenjavo voščil in lepih želja pred-
vsem bližnjim, prijateljem, sosedom … nato pa se je nadaljevala 
zabava do zgodnjih jutranjih ur.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Foto: Stanislav Pečnik

Razstava fotografij: Narava od blizu

V petek, 7. februarja letos, je Kulturno umetniško društvo Dobrna  v kulturnem 
domu pripravilo prireditev ob kulturnem prazniku. Del drugih spremljajočih 
dogodkov, ki so ta dan potekali, je bilo tudi odprtje razstave fotografij avtorja 
mag. Toneta Brecla. Avtor, ki je sicer ljubiteljski fotograf, izhaja iz Črnove pri 
Velenju, ima na Dobrno lepe spomine, saj je tukaj veliko lepega doživel še 
posebej v času, ko je tu obiskoval takratno nižjo gimnazijo.
S fotografijo se je ljubiteljsko ukvarjal že v dijaških in pozneje v študentskih le-
tih. Posebej mu je všeč pogled v naravo od blizu (makrofotografija). Razstava 
fotografij bo v Kulturnem domu Dobrna, v odpiralnem času knjižnice, odprta 
še do sredine aprila letošnjega leta. Vabljeni k ogledu.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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Logotip ZTŠK Dobrna se predstavi…

V lanskem letu je Javni zavod za turizem, šport in kulturo Do-
brna – ZTŠK Dobrna pristopil k iskanju ustreznega logotipa za 
predstavitev zavoda. Izbran logotip je delo oblikovalke Janje Vo-
grin.
Logotip je sestavljen iz tipografije imena - Zavod za turizem, 
šport in kulturo Dobrna ter simbola, ki ga sestavljajo stilizirane 
linije. Simbol je  zelene, rumene in modre barve in je v povezavi 
z barvami grba Občine Dobrna (zelena, rumena, modra barva).
Vsaki liniji oziroma vsebini je smiselno določena tudi barva:
ZELENA - TURIZEM- simbolizira naravo, pomlad, travnike, gozdo-
ve, hribe, griče, sprostitev, svežino,življenje, rast ...
RUMENA - ŠPORT - dinamika, energija, sonce, moč, vitalnost, de-
javnost, veselje ...

MODRA - KULTURA, simbol najvišjih vrednot, modrosti, duha, 
miru, vode, rek  ...
Linije tvorijo dinamično kompozicijo in človeško figuro (zelena 
narava - turizem in človek: v nogah rumena - šport, v glavi in 
rokah modra - kultura). Izhodišče je bil grb Občine Dobrna - iz 
linij vrelca in valovite podlage.
Več informacij o delovanju zavoda najdete na spletni strani: 
www.ztsk-dobrna.si in Facebook profilu ZTŠK Dobrna .

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Valentinov koncert

''Roža potrebuje sonce, da postane roža.
Človek potrebuje ljubezen, 
da postane človek.''

V skoraj pomladanskem ne-
deljskem popoldnevu je 16. fe-

bruarja 2014 Ženski pevski zbor 
Korona iz Dobrne pripravil že 
9. valentinov koncert. Valentin 
ima sicer ključ od korenin, a 
je tudi dan zaljubljencev, zato 
je tudi predramil marsikatero 

srce, da ga je ogrela in prevzela 
ljubezen, ki je vela v zraku. Pev-
ke smo pod vodstvom zboro-
vodkinje Mihaele Podjavoršek 
pripravile pester in prijeten 
program. Predstavile smo se z 
ljudskimi in umetnimi pesmimi 
in tako številne navzoče pope-
ljale v svet ljubezni. Poslušalce 
so prevzele predvsem zimzele-
ne popevke, kot so Čez Šuštar-
ski most, Dan najlepših sanj, Le 
s teboj, Ti si moja ljubezen, Or-
glice … Program so popestrili 
tudi najmlajši pevci iz Vrtca 
Dobrna, harmonikarja Janez 
in Joži Jakob, kvartet Vigred in 
folklorna skupina KUD Dobrna. 
Program je povezovala naša 

pevka Mojca Zaponšek.
V prijetnem vzdušju smo po 
koncertu še malo poklepetali 
in skupaj kovali načrte za pri-
hodnje leto, ko bomo pevke 
pripravile že jubilejni 10. va-
lentinov koncert in ob tem po-
častile 15. obletnico delovanja 
zbora.

Sonja Špegel
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Dogajanja ob kulturnem prazniku

Glede na naš naziv in naše po-
slanstvo imamo dobrnski KUD-
-ovci 8. februar nekako za svoj 
praznik. Z njim odpremo svojo 
letno »sezono«  kulturnih prire-
ditev.
Proslava, ki smo jo pripravi-
li člani KUD-a skupaj z učenci 
Osnovne šole Dobrna, v pe-
tek, 7. februarja, je bila del v 
nizu dogodkov, s katerimi smo 
Dobrčani počastili kulturni 
praznik. Dopoldne je potekala 
proslava Osnovne šole Dobrna, 

obiskovalci so si lahko ogledati 
in tudi kupili izdelke gojencev 
Centra za usposabljanje delo 
in varstvo Dobrna, v ustvar-
jalnici Zvonček, ki se nahaja v 
prostorih nekdanje knjižnice. 
Popoldne je odprla svoja vrata 
Hiša kulturne dediščine-Zbirka 
Polenek. Prav tako popoldne, 
7.februarja, je v knjižnici pote-
kala izmenjava žepnih knjig in 
razstava nakita in dodatkov za 
dom Jane Škoflek.
Člani KUD-a smo se s »svojo« 

proslavo še posebej potrudili 
in pripravili več presenečenj. 
Tako je goste v avli Kulturnega 
doma pričakal sam Prešeren z 
zvrhano košaro suhih fig. V Pre-
šernove čase nas popeljal tudi 
mojster z lajno. Pevci Moškega 
pevskega zbora in člani Godbe 
Dobrna pa so prvič skupaj za-
peli in igrali slovensko himno. 
V proslavi so sodelovale vse 
sekcije KUD-a: ženska vokalna 
skupina Korona, folklorna sku-
pina, že omenjena godba na 

pihala in moški pevski zbor. 
Kako mladi dojemajo 8. febru-
ar pa so nam pokazali učenci 
Osnovne šole Dobrna, ki so 
tudi sodelovali na proslavi.
Zaključek proslave  je bil hkrati 
začetek nove kulturne priredi-
tve, razstave fotografij fotogra-
fa mag. Toneta Breclja, ki bo 
odprta do 13.4.2014.

Zapisal: Aleš Štepihar, predsednik 

KUD Dobrna

Turistično društvo Dobrna in njene sekcije v zimskih mesecih 

V zimskih mesecih, ko so večeri kratki in smo se pripravljali na 
praznovanje božično- novoletnih praznovanj, smo člani turistič-
nega društva, še posebej sekcija ohranjanja ljudskih in verskih 
običajev, pripravili delavnice za izdelovanje božično- novoletne-
ga okrasja za dom. Seveda je bil poudarek na adventnih venčkih 
pa tudi druge drobne dekoracije za dom so nam prišle prav. 
Fantje iz Zavrha, ki nas tradicionalno razveseljujejo z adventnim 
vencem v centru Dobrna, so ga letos ponovno pripravili. Ob tej 
priliki smo organizirali tudi adventni sejem. Sodelovali so člani 
društva, Osnovna šola Dobrna in Vrtec Dobrna. Ker je bil odziv 
dober, bomo v prihodnjem letu ta sejem še popestrili z novimi 
stojnicami. Da pa bodo izdelki še izbornejši, bomo k sodelova-
nju povabili še ostale ponudnike iz občine in širše. 

Člani sekcije ljudskih in verskih običajev (Fantje iz Zavrha) so le-
tos v božičnem času obiskali tudi Banovce, ki so znani po velikih 
jaslicah, ki jih postavljajo pri svojih domovih. Ogledali smo si vas, 
ki v teh dneh zaživi, saj jo obiščejo številni domači in tuji gostje. 
Morda se bo v prihodnje razvila ta dejavnost tudi na Dobrni, saj 
imamo že nekaj zametkov pri izdelovanju velikih jaslic . Odkrili 
smo ljubiteljico, ki že vrsto let postavlja velike jaslice pri svojem 
domu. 

Na jesenskem izletu smo v sirarni Podpečan naleteli na lepe 
šopke, ki jih za njih izdeluje Martina Felicijan, znana po izdelo-
vanju raznega suhega cvetja iz krep papirja. Članice so bile nad 
njenimi izdelki navdušene in so tudi same izrazile željo po zna-

DOGODKI
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nju izdelovanja takega cvetja. Dobili smo kontakt in stekle so 
prve delavnice. Čutile so potrebe po nadaljevanju, sedaj pa bo 
v mesecu marcu organizirana že tretja delavnica, tokrat ponov-
no začetna, da bodo osvojile znanja tudi vse, ki so v mesecu 
januarju zamudile prvo delavnico. Ob materinskem prazniku, 
bomo člani KUD Dobrna  združili naše znanje in priredili prvo 
razstavo cvetja iz krep papirja. Poleg domačih izdelovalk se bo 
predstavila tudi g. Martina Felicijan. Se že veselimo razstave, ki 
bo v kulturnem domu 30. marca.
 
Razstavo bomo nadgradili, predstavili bomo tudi salame, ki 
bodo ocenjene na prvem ocenjevanju salam, ki jih posamezniki 
pripravljajo za lastne potrebe oz. sorodnike in prijatelje. Oceno 
salam bodo pripravili člani sekcije Kulinarika s pomočjo zuna-
njih članov; ocenjevanje bo potekalo skladno s pravili ocenjeva-
nja slovenske salame. Svoje bodo dodale še aktiv kmečkih žena 
z razstavo kruha. Seveda bomo lahko tudi degustirali. 

DOBRA DOBRNA
Ni dovolj, da izdelamo le zaščitni znak Dobre Dobrne, ki smo 
ga predstavili v eni od prejšnjih glasil občine Dobrna. Z delom 

nadaljujemo. Še posebej nas  veseli, da so interes pokazali v Ter-
mah Dobrna. Vsako sredo gostom predstavijo nekaj jedi, ki so 
jih učenci Osnovne šole Dobrna pred leti zbrali v knjižici Iz babi-
čine kuhinje. S pevsko skupino Grče in lajnarjem Francem smo 
se predstavili tudi s pesmijo na prvem večeru, ko smo pozdravili 
goste v imenu Dobrne.  Odziv je bil zelo pozitiven, saj so začutili 
povezanost kraja s Termami, ki je v zadnjih letih splahnel. Drugo 
predstavitev smo izvedli z ljudskimi pevkami Dobrna. Večere v 
svojem animacijskem programu predstavijo kot večere Dobre 
Dobrne. Namen pa ni le v tem, da bi se predstavili, želja Term 
Dobrna je po širšem sodelovanju in še čakajo naše pridelovalce 
hrane, da bi svoje pridelke ponudili in bi na tak način gostje 
jedli hrano ne- le po recepturah, temveč tudi pristno domačo 
hrano. Poziv pridelovalcev je bil s strani Terme Dobrna obja-
vljen tudi v občinskem glasilu, vendar po informacijah s strani 
Term Dobrna ni bilo odziva. Spomladi je čas setve, vse, ki bi 
sprejeli ta izziv, pozivamo, da poiščejo kontakt in začnejo po-
nujati lokalno pridelano hrano: morda se na tak način odpre 
kakšno novo delovno mesto. 

V okviru projekta Dobra Dobrna smo razvili tudi darilne emba-
laže, ki jih bo v prihodnjih mesecih moč kupiti in boste svoje 
izdelke lahko  poklonili na izvirnejši način. Darilna embalaža bo 
izdelana v obliki tulcev različnih velikosti in so namenjeni za :  
čaje, marmelade, vina, kekse, pripravljeni bodo tudi hranilniki, 
kompleti z barvicami  itd. ... Ta embalaža je namenjena tudi na-
daljnji uporabi, saj je glede na njeno uporabnost prav gotovo 
ne boste zavrgli. 
Janja Vogrin, uspešna oblikovalka,  je kot otrok s starši prišla 
živet na Dobrno. Kljub temu, da trenutno ne živi na Dobrni, 
se počuti kot domačinka in vlaga veliko truda, da bi podobo 
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Dobrne skozi mnoge znake, ki jih je razvila za društva, naredila 
prepoznavno. Zadnji je Dobra Dobrna, kjer je poudarjen zdravi-
liški park. Smatramo, da je  ta poleg termalne vode eden izmed 
prepoznavnih elementov Dobrne.

Turistično društvo Dobrna spodbuja razne dejavnosti. V mese-
cu februarju so lahko obiskovalci knjižnice na Dobrni spoznali 
Janjo Škoflek skozi njen ročno izdelani nakit. Na pobudo TD Do-
brna je g. Branka Gal organizirala tudi prvo izmenjavo »žepnic« 
(knjiga  z mehkimi platnicami), ki jih običajno kupimo, prebere-
mo in odložimo v pozabo. Sedaj imate možnost priti v delov-
nem času knjižnice in » žepnico« zamenjati za novo branje.

Pomlad že trka na vrata. Ko se oziramo po naši lepi naravi, opa-
zimo, da smo pozabili, kako je pred leti v Sloveniji potekala ak-

cija »Očistimo Slovenijo«. Ponovno bi jo potrebovali, lahko pa 
se po odpadke,  ki jih neodgovorni odložijo v jarke, gozdove 
odpravimo tudi sami in ponovno očistimo našo okolico. Ne na-
zadnje je  lepa in čista okolica ogledalo našega življenja. Vabimo 
vas na čistilne akcije, ki jih bo organizirala Občina Dobrna, nekaj 
pa jih bo samostojno izvedlo tudi Turistično društvo Dobrna, 
ki že tradicionalno skrbi za park okoli Novega gradu, saj država 
kot lastnik nič ne naredi za podobo svoje lastnine.  Mi, ki živimo 
v Dobrni, pa ne moremo gledati zanemarjenih površin, kot da 
nam ni dovolj ruševina Ružičke, kjer se žal ne more nič več na-
rediti za boljši izgled.
Pomlad je čas, da očistimo našo okolico, torej vabljeni na druže-
nje in čiščenje našega kraja.

Marija Deu Vrečer

AKŽ v Dobrni

V Dobrni se je že pred leti oblikovala sekcija AKŽ, ki pa je v pre-
teklem času nekoliko zamrla. Ne vem, ali je vzrok premalo ob-
veščanja, vendar mislim, da smo še vseeno stopile v kontakt, ko 
je bilo potrebno. Res je, da med nami niso zaživela neka meseč-
na srečanja, morda se je tudi kateri zdelo, da se Ljudske pevke 
preveč  angažiramo. Vendar to seveda ni bil naš namen. Mor-

da bi se v naslednjih mesecih ponovno poskusile  dogovoriti 
o delovanju aktiva in organizirati kakšno dejavnost. Mislim, da 
imamo kot gospodinje neprecenljive izkušnje in znanje, kar  bi 
bilo dobro deliti in naši okolici pokazati, da se še vedno znamo 
združiti. Še enkrat lepo vabljene na srečanje, ki bo kmalu in bo-
ste o njem pravočasno obveščene.

Marta Javornik

Ljudske pevke Dobrna in naš znak

Ljudske pevke – že vsi nas prav dobro poznate,  zato ni moj 
namen, da se vam predstavimo. Naše delovanje v občini traja 
že kar nekaj časa in ravno zato smo si tudi me želele nek zaščitni 

znak, po katerem bi bile prepoznavne. V  lanskem letu nam je to 
tudi uspelo,  ob izdatni pomoči naše predsednice TD Dobrna,  
Marije Deu Vrečer in oblikovalke  Janje Vogrin. Še enkrat se obe-
ma lepo zahvaljujem za uresničeno željo. Mislim, da bo naš znak 
všeč tudi vam, nam je zelo, saj je lepo zaokrožil našo deseto 
obletnico delovanja. 
Tudi v letošnjem letu, ko imamo 10. jubilejni koncert, vam oblju-
bljamo, da se bomo še posebej potrudili in ga poskušali čim 
bolj zanimivo oblikovati in začiniti s kakšnim presenečenjem. 
Pravijo, da zime še ni konec, jaz pa vam vseeno želim čim lepšo 
prihajajočo pomlad.

Za LJUDSKE PEVKE, Marta Javornik

DOGODKI



št. 61 / 2014 43

DOGODKI

Svečnica letos v objemu ledenih sveč

Nedeljsko jutro 2. februarja, leta Gospodovega 2014. Dan, kakr-
šnega ne pomnijo najstarejši državljani večine Slovenije.
Ledeni dež, ŽLED mu pravimo, je pokril dobršen del države. 
Gozdovi, sadovnjaki in parkovno drevje so ječali pod težo le-
dene snežne mase. Pokalo je kot na fronti. Podrto drevje in od-
lomljene veje so popolnoma onesposobile prevoznost večine 
lokalnih in regionalnih cest. Nosilni stebri elektrovodov, železni 
in leseni, so padali kot domine.

Ostali smo v temi. Naselja v hribovitih in bolj odročnih prede-
lih države so bila odrezana od preskrbovalnih centrov. KATA-
STROFA velikih razsežnosti. Petsto tisoč hektarov poškodovanih 
gozdov, štiri milijone kubičnih metrov podrtega drevja, uničene 
veliko železniške in druge infrastrukture. Škoda, ki gre v stotine 
milijonov in je še ni mogoče popolnoma oceniti.
Slovenija je stopila skupaj. Civilna zaščita, gasilci, vojska, delav-
ci elektro podjetij in drugi so opravljali težko in nevarno delo, 
ki je zahtevalo človeške žrtve. Pomoč je prihajala tudi iz tujine. 
O vsem so nas sredstva obveščanja: radio, televizija, časopisi in 
drugi sproti obveščali. Ko to pišemo, se zadeve počasi norma-
lizirajo. Do popolne sanacije nastalih razmer pa bo trajalo celo 
leto in še dlje.
Kako smo jo odnesli na področju naše občine? Gasilci so s po-
močjo občanov drevje, ki je padalo na ceste, kmalu odstranili, 
da so lahko zimske službe plužile sneg in led, ki je oviral promet. 
Delavci Elektra Celje nas niso pustili predolgo v temi. Vemo, v 
kakšnih razmerah so opravljali nevarno in odgovorno delo. Med 
iglavci v gozdovih je veliko škode na mladih sestojih rdečega 
bora in macesna, malo bolje sta jo odnesli smreka in jelka. Ža-

Pogled na kostanjev drevored.

Obglavljena kraljica parka-Javorova listna-platana

Dobrna v snegu in ledu

lostno sliko je ponujal zdraviliški park. Veliko odlomljenih vej in 
nekaj podrtih dreves, ki jih ne bo mogoče tako hitro nadome-
stiti, med njimi tudi najlepša v parku, javorolistna platana, pri 
Hiši na trati. Škodo in velik preplah je utrpela tudi vsa parkljasta 
divjad.
Lastnike gozdov čaka težko in nevarno delo. Do konca aprila bi 
morali iz gozda spraviti podrto drevje iglavcev, da ne bo izpo-
stavljeno napadu lubadarja. Podobno ujmo, vendar ne v tako 
velikem obsegu, smo imeli pred 30 leti. Upajmo, da se letošnja 
ne bo nikoli več ponovila.

Anton Mogu

Foto: Edi Dobovičnik
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Sekcija vinogradnikov pri TD Dobrna ima novega člana

Čustveno in z vsem spoštovanjem je 27. 12. 2013 potekala sv. 
maša, ki jo je za pokojnega Mihaela ŠVENTA daroval g. župnik 
Milan Strmšek. Poleg sorodnikov, sosedov in vinogradnikov s 
Klanca je bilo videti tudi druge občane, ki so g. Miha poznali 
kot dobrega soseda in prijatelja, predvsem pa kot izkušenega 
vinogradnika in kletarja.
Bil je član VINOGRADNIŠKO-VINARSKEGA DRUŠTVA Slovenske 
Konjice, kjer je nabiral znanje, ki ga je tako rad prenašal na vino-
gradnike s Klanca in druge s področja naše občine.

Organizatorji in udeleženci žegnanja

Člani Sekcije vinogradnikov v zelenih predpasnikih 

Pri bogato obloženi mizi

Tu, naj meji Podravskega vinorodnega okoliša, katerega kore-
nine segajo v obdobje Avstroogrske monarhije, je rastla takrat 
znana sorta KLANC-BERGER. Pravijo, da so ga pili tudi na avstrij-
skem cesarskem dvoru na Dunaju.
Številna priznanja in plakete lahko vidimo na domu pokojnega 
Miha, kjer žena Štefka in družina Marošekovih nadaljujejo delo 
v vinogradu in kleti. Miha Švent je bil tudi nosilec častnega na-
ziva: VINSKI VITEZ, ki mu ga je za požrtvovalno delo podelila 
vinarska stroka.
Ob zaključku sv. maše je sledil še blagoslov vina vinskega letnika 
2013. Potem smo se preselili v novo stavbo, kjer je v učilnici ob 
bogato obloženi mizi z domačo hrano sledila pokušina vin lan-
skega letnika. Nazdravili smo novemu članu sekcije vinogradni-
kov gospodu Milanu Strmšku. Sekcijo pod okriljem Turističnega 
društva Dobrna uspešno vodi g. Roman Ramšak.

Ugotovili smo, da se g. župniku poleg mašnega plašča tudi ze-
leni predpasnik z napisom: Sekcija vinogradnikov, zelo dobro 
poda.

HVALA VSEM ORGANIZATORJEM IN SODELUJOČIM ZA PRIJETEN 
VEČER! 

Anton Mogu

Foto: Edi Dobovičnik

Bojan Vrečer

DOGODKI
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Kadar se Rudi iz Zavrha nad Dobrno poda na pohod

Med nabiralci gob je poznan kot strasten gobar, ki mu ni enake-
ga v vsej Občini Dobrna. Pravijo, da jih najde tudi takrat, ko po 
prepričanju drugih gobarjev nikjer ne rastejo.
O posebnih primerkih (velikosti in teži gobanov) smo pred leti 
že poročali. Koliko spoštuje zakon, ki dovoljuje do  2 kg gob 
na dan, nam ni povedal. Ko pa mine gobarska sezona, Rudi ne 
miruje. Velika povezanost z naravo ga vedno vleče odkriti kaj 
novega in zanimivega.
Tako je bilo tudi lansko pozno jesen, ko se je podal na pot k na-
šim sosedom. V gozdu Stenice nad Vitanjem je ob veliki grbavi 
smreki poziral fotografu.
IGRA NARAVE, bi lahko rekli, ki nazorno kaže vso majhnost člo-
veka med velikani v naših gozdovih.

 Anton Mogu

Tradicionalna prireditev Pokop pusta na Dobrni 

Tudi letos je na pepelnično sredo, 5. marca, ki je v tem letu kole-
darsko nekoliko kasneje, v centru Dobrne potekala že 49. tradi-
cionalna prireditev Pokop pusta na Dobrni.  
Pričetek prireditve so naznanili godbeniki Godbe Dobrna, ki 
so zbrani množici zaigrali nekaj skladb. Ob 16.00 uri oz. ob ura-
dnem pričetku prireditve, ki je bil obeležen še s streli možna-
ristov iz Lemberga, sta bila na prireditveni oder, ki je bil opre-
mljen s sceno »Občinski privat rest« povabljena župan Občine 
Dobrna, Martin Brecl, in glavni organizator prireditve predse-

dnik PGD Dobrna, Štefan POHAJAČ, ki sta vse skozi spremljala 
potek in vsebino prireditve. 
Obiskovalci prireditve so si lahko v povorki, ki je sledila uradni 
otvoritvi z mimohodom pustne zastave in pogrebnih nosačev, 
poleg našemljenih učencev Osnovne šole Dobrna, uporabni-
kov CUDV Dobrna ter gasilske mladine ogledali še nekaj manj 
kot 20 za ta namen pripravljenih vozov. Ob zaključku povorke 
pa se je predstavila še skupino kurentov, ki s svojo izvirnostjo 
vedno  popestrijo ta dogodek. 
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Večina letos predstavljenih pustnih vozov je bila tudi tokrat iz-
ražena kot odraz aktualnih političnih in gospodarskih dogajanj 
v državi in v občini, tako da zanimivih tem nikoli ne zmanjka. V 
povorki so bile predstavljeni vozovi z zanimivimi temami, kot so 
politični in tajkunski restanti, čebelice, petelin in kura, urejeno 
okolje, mavrica, prodaja Zdraviliškega doma, Beno na odhodu, 
avto-šola, komunala Dobrna, velika Občina Dobrna, lutke, zmaj, 
že prej omenjeni kurenti in za zaključek še mobilni krematorij. 
Kot nadomestilo za pustovo oporoko, s katero naj bi obsodili 
pusta za storjene grehe in napake, je bil na šaljiv in izviren na-
čin zadolžen pustni poštar, ki je v času prireditve prinašal tele-
grame ter z njihovo vsebino seznanjal množico obiskovalcev. 
Telegrami so zajemali teme, ki izražajo problematiko in težave v 
kraju, kot so: propadanje nekaterih objektov, problem parkirišča 
za objekt Triglav, kandidatura za župana, Vrtec Dobrna in število 
otrok, Nočni klub, sprememba imena gostilne Lovec, sedaj Go-
stilna pod kostanji, menjava direktorja TERME Dobrna, zdravili-
ški dom, kavarna …         

Po zaključku povorke je v prisotnosti župnikov, ki so brali mašo, 
pokojnikove vdove, nosačev, zastavonoše ter ostalih žalujočih 
sledil še pokop oziroma sežig pusta v mobilnem krematoriju. S 
tem dejanjem je bila zaključena 49. prireditev Pokop pusta na 
Dobrni. Vsi sodelujoči v povorki in obiskovalci prireditve so bili 
ob zaključku povabljeni na pustovo gostijo - sedmino, ki je po-
tekala v prostorih gasilskega doma Dobrna. 

Vsem, zlasti gasilcem PGD Dobrna in gasilcem sosednjih PGD, 
ki ste kakorkoli pripomogli k uspešni organizaciji in izvedbi te 
prireditve, namenjamo ob tej priliki vso zahvalo,  enako Obči-
ni Dobrna, ZTKŠ Dobrna in vsem sponzorjem ter donatorjem, 
brez katerih te prireditve zagotovo ne bi bilo mogoče izpeljati. 
Prav posebna zahvala in čestitke pa so namenjene glavnemu 
organizatorju prireditve,  g. Štefanu POHAJAČU, ki se resnično 
vsako leto žrtvuje in razdaja za to prireditev.

Nasvidenje na 50. jubilejni prireditvi Pokop pusta na Dobrni.

Stanislav Pečnik

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna

Spoštovane občanke in občani,

pred nami je čas izida nove številke občinskega glasila Dobrčan, 
v katerem vas redno seznanjamo z aktivnostmi in opravljenim 
delom ter z dogodki, ki spremljajo delo Prostovoljnega gasilske-
ga društva Dobrna. V obdobju zadnjih štirih mesecev oziroma 
od zadnje številke občinskega glasila Dobrčan, se je v našem 
društvu zvrstilo kar nekaj pomembnih aktivnosti in dogodkov, s 
katerimi vas želimo seznaniti. V prednovoletnem času smo tudi 
tokrat gasilci obiskali večino gospodinjstev naše občine ter ob-
čanom ob predaji gasilskih koledarjev izrekli voščila z najlepšimi 
željami v prihajajočem letu. Veliko pozornosti je bilo namenje-
nih pripravam na izvedbo letnih občnih zborov gasilske mladi-
ne in članstva. Aktivno smo se kot glavni organizatorji vključili 

v priprave na izvedbo tradicionalne 49. prireditve Pokop pusta 
na Dobrni. Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi izobraže-
vanju in pridobivanju dodatnih znanj s področja gasilstva, ki jih 
gasilci pridobimo na raznih tečajih. Kot stalna naloga gasilcev 
je potekalo izvajanje utečenih mesečnih aktivnosti, s katerimi 
zagotavljamo maksimalno pripravljenost v primeru potrebe po 
hitri, zanesljivi in učinkoviti intervenciji, ki jih v mesecu januar-
ju in februarju ob izjemno nemogočih vremenskih razmerah ni 
manjkalo. 
V nadaljevanju vas želim nekoliko podrobneje seznaniti z aktiv-
nostmi in nalogami društva, ki so nas spremljale v zadnjem ob-
dobju. Večina aktivnosti izhaja iz letnega plana dela in sklepov 
sej Upravnega odbora PGD Dobrna seveda pa se med njimi ve-
dno najdejo tudi dodatni in tokrat tudi nepredvideni dogodki. 
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V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju izvajali naslednje 
aktivnosti: 
 01. 12. 2013 – je bil izveden masovni sestanek članstva PGD 
Dobrna, na katerem je bil predstavljen okvirni program dela in 
finančni plan za leto 2014. Ob tej priliki smo podelili tudi sim-
bolična darila vsem, ki so v letu 2013 praznovali svoj 50. okrogli 
jubilej (Abraham). 

 06. 12. 2013 – je bil za naše najmlajše gasilke in gasilce or-
ganiziran ogled kinopredstave v Planetu TUŠ z zaključkom v 
piceriji MC. Kot nagrada za njihovo aktivno sodelovanje in do-
sežene dobre rezultate na tekmovalnem področju so bili vsem 
udeležencem podeljeni tudi pokali kot spodbuda za nadaljnje 
aktivno sodelovanje v društvu.

 27. 12. 2013 – je bila sklicana zaključna seja UO in NO PGD 
Dobrna, na kateri je bilo obravnavano poročilo o opravljenem 
delu in doseženih rezultatih društva v letu 2013. Hkrati je bilo 
podano tudi okvirno finančno poročilo društva ter sprejete in 
potrjene aktivnosti, ki jih je še potrebno realizirati do zaključka 
leta.

 30. 12. 2013 – je strelska sekcija PGD Dobrna organizirala 
tekmovanje v streljanju z zračno puško za vsa društva GZ Vojnik 
– Dobrna. Tekmovanje naj bi v bodoče postalo tradicionalno, 
predvsem z namenom druženja gasilcev ob zaključku leta.

 31. 12. 2013 – smo gasilci aktivno sodelovali na silvestrova-
nju, ki je tokrat ponovno potekalo na prostem v centru Dobr-
ne. Gasilci smo na prireditvi opravljali redarsko službo, skrbeli 
za požarno varnost in pripravili polnočni ognjemet. Nekaj pred 
polnočjo je udeležence prireditve nagovoril župan Občine Do-
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brna, Martin BRECL z novoletnim voščilom. Natanko ob polnoči 
smo nazdravili in si iskreno voščili z željami, da bi bilo leto 2014 
srečno, zdravo in polno uspehov, predvsem pa da bi bilo za nas 
gasilce čim bolj mirno. Ob prijetnem druženju, glasbi ansambla 
EKS, plesu in dobri kapljici je prireditev trajala še dolgo v noč. 

 16. 01. 2014 – je nekaj pred 7.00 uro na parkirišču hotela VITA 
iz neznanega vzroka zagorelo osebno vozilo. Ob hitri interven-
ciji gasilcev in zaposlenih delavcev TERM Dobrna je bil požar 
hitro in uspešno pogašen, kljub temu pa je na vozilu nastala 
materialna škoda.

 18. 01. 2014 – je v dvorani gasilskega doma potekal letni 
zbor gasilske mladine Dobrna. Zbora se je poleg mladine iz 
sosednjih gasilskih društev in vodstva našega društva udeležil 
tudi predsednik GZ Vojnik-Dobrna, Benedikt PODERGAJS ter 
podpoveljnik zveze,  Stanislav BOŽNIK. V poročilu, ki ga je po-
dala predsednica mladine, so bile podane aktivnosti pionirk in 
pionirjev ter mladink in mladincev v preteklem letu, hkrati pa 
podane smernice za nadaljnje delo mladih v društvu. Njihovo 

delo se odraža predvsem v sodelovanju na različnih tekmova-
njih, kjer so bili doseženi zavidljivi rezultati. V razpravi so sprego-
vorili še predsednik, podpredsednica in poveljnik PGD Dobrna 
ter predstavnika GZ, vsi pa so izrazili podporo pri izvajanju de-
javnosti mladih, pohvalo za dosežene rezultate in spodbudo za 
nadaljnje delo. Po končanem zboru je sledilo druženje z zabavo 
in raznimi igrami.

 19. 01. 2014 – je v prostorih gasilskega doma potekal za-
ključni del nadaljevalnega tečaja za gasilca. Udeleženci tečaja 
so s praktičnimi vajami pridobivali potrebna znanja za kasnejši 
zaključni izpit.

 19. 01. 2014 – je tudi naše področje zajelo močno deževje, ki 
je povzročilo poplavljanje meteornih voda. Ob 15.00 uri je bila 
izvedena intervencija na stanovanjskem objektu v Vinski Gorici 
in še na nekaterih drugih lokacijah v kraju, kjer so gasilci črpali 
vodo iz kletnih prostorov in očistili kanalizacijske odtoke. 

DOGODKI
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25. 01. 2014 – je v dvorani gasilskega doma PGD Dobrna po-
tekal redni letni zbor članstva PGD Dobrna. Na občnem zboru 
je bilo prisotnih več kot 75 članic in članov društva oziroma sku-
paj z vabljenimi gosti skoraj 110 udeležencev. 

Na zboru so bila podana poročila predsednika, poveljnika, bla-
gajnika in predsednice mladine o delu in aktivnostih društva v 
preteklem letu. Vsa podana poročila za preteklo leto, kot tudi 
plan dela in aktivnosti ter finančni plan za leto 2014, so bila po 
krajši razpravi soglasno sprejeta in potrjena. V razpravi, ki je 
bila namenjena gostom zbora, je bilo izraženih veliko pohval-
nih besed za opravljeno delo ter izražene želje po nadaljnjem 
uspešnem delovanju društva, ki se odraža tako v kraju kot tudi 
širše. Vsa društva in organizacije si želijo nadaljnjega uspešnega 
sodelovanja s PGD Dobrna. Ob zaključku zbora so bila članicam 
in članom društva skladno s pravilnikom podeljena še gasilska 
priznanja, napredovanja in odlikovanja. Letošnji 139. zbor član-
stva je posebej obeležil dogodek, ko je bil prejšnjemu povelj-
niku PGD Dobrna, Stanislavu BOŽNIKU, za dolgoletno izjemno 
uspešno ter aktivno delo na operativnem področju in za po-

memben osebni prispevek pri razvoju gasilstva v Dobrni pode-
ljen naziv častni poveljnik PGD Dobrna. Za dolgoletno zavzeto 
in uspešno opravljeno delo v društvu so zahvale prejeli tudi Ida 
HROVAT, Jožica ŠPEGEL, Darko KOROŠEC, Zdenko JAKOB in Dra-
go DOLAR. Vsem dobitnikom še enkrat iskrene čestitke in hvala 
za opravljeno delo.  Po zaključku uradnega dela zbora članstva 
je sledilo druženje, ki je trajalo še pozno v noč. 

 31. 01. 2014 – je ob 12.30 uri v bližini hotela Vita TERME Do-
brna zaradi snegoloma z brežine pri cerkvi na cesto padlo dre-
vo. Podrto drevo so gasilci razžagali in odstranili s cestišča. 

 01. 02. 2014 – je na cesti Dobrna-Črnova ob 19.40 uri zaradi 
žledoloma padlo drevo na osebno vozilo in ga poškodovalo. 
Posredovali so gasilci in odstranili drevo s cestišča ter poskrbeli 
za prevoznost ceste.

 02.02.- 05. 02. 2014 – V času žledoloma in sneženja je bilo 
opravljenih 9 intervencij, v katerih je sodelovalo 85 gasilcev in 
bilo skupaj opravljenih več kot 450 ur prostovoljnega  humani-
tarnega dela. 
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 17. 02. 2014 – so ob 15.50 uri gasilci črpali vodo iz kletnih 
prostorov stanovanjske hiše v Vinski Gorici in očistili kanalizacij-
ske odtoke. Slika št 18

 26. 02. 2014 – so v popoldanskem času gasilci požarno va-
rovali organiziran požig trave v Lokovini v bližini Kačjega gradu. 

 28. 02. 2014 -  je ob 18.40 uri v parku v Lokovini gorela guma 
na gugalnici. Požar je bil pogašen, pri tem pa ni nastala materi-
alna škoda. 

 01. 03. 2014 – so člani PGD Dobrna s pustnim vozom so-
delovali na 27. Pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Pustni voz, s 
katerim so se na karnevalu predstavili člani našega društva, je 
ponazarjal predlagano združevanje občin, s čemer naj bi Obči-
na Dobrna postala velika občina, saj bi združevala poleg Občine 
Dobrna še Občino Vojnik in Mestno občino Celje. Po karnevalu 
je v dvorani gasilskega doma sledilo še prijetno druženje z orga-
nizatorji in drugimi udeleženci karnevala. 
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 05. 03. 2014 – o letošnjem sodelovanju PGD Dobrna na 49. 
Prireditvi pokop pusta na Dobrni je v tem Dobrčanu objavljen 
poseben daljši članek, zato predlagam, da si ga preberete.

Toliko o aktivnostih in opravljenem delu Prostovoljnega gasil-
skega društva Dobrna v obdobju zadnjih nekaj manj kot štirih 

mesecih. Iz opisanih aktivnosti je razvidno, da je bilo v društvu 
kljub zimskemu obdobju, ki načeloma mine dokaj mirno, opra-
vljenih veliko aktivnosti, ki so jih narekovale skoraj nemogoče 
vremenske razmere, kakršnih ne pomnijo niti najstarejši občani. 
Glede požarne varnosti v letu 2014 pa si želimo, da bi občani 
še naprej namenjali veliko pozornost predvsem preventivnemu 
ravnanju v smislu požarne varnosti, s čimer se v največji možni 
meri zagotavlja tudi manj gasilskih intervencij. 
Spoštovane občanke in občani,  tudi letos vas opozarjamo,
pred nami je obdobje pomladanskih del, čiščenje raznih 
travniških in drugih površin, kjer pride do požigov v nara-
vi, zato ni odveč, da vas ob tej priliki ponovno opozorimo 
zlasti na ustrezno in premišljeno ravnanje pri teh delih, kajti 
kurjenje v naravi je statistično ugotovljeno največkrat vzrok 
požarov, zato previdnost in opozorila nikoli niso odveč.

Dobrna, marec 2014
Na pomoč!

Za PGD Dobrna:

tekst in fotografije

Stanislav Pečnik 

O dejavnosti DU Dobrna  - 
februar 2014
V  leto 2014 smo se podali z najlepšimi željami in v upanju, da se 
bodo želje, kolikor bo le mogoče tudi uresničile. Naše aktivnosti 
so bile, kot je to običajno v začetku leta, predvsem usmerjene 
v pripravo zbora članov in v snovanje programa društva za leto 
2014. Prav predstavitvi tega naj bi bil namenjen tokratni prispe-
vek v Dobrčanu.  
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Seveda ne smemo prezreti, da smo v tem obdobju obiskali vse 
naše člane, ki so slavili jubilejne rojstne dneve. Teh v januarju in 
februarju ni bilo malo. 

Omeniti velja tudi aktivnosti strelske sekcije, ki redno izvaja 
strelske vaje in se na ta način pripravlja na tekmovanja, ki sledijo 
v poletnih mesecih. 

Na zaključnem srečanju članov sekcij so bili najuspešnejšim po-
sameznikom podeljeni pokali ter medalje. 

Tudi v projektu »Starejši za višjo kakovost življenja doma« je bilo 
opravljenih veliko obiskov starejših občanov, predvsem zaradi 
druženja in ugotavljanja potreb in želja po pomoči. Z name-

nom pridobivanja dodatnih znanj in izkušenj je bilo na nivoju 
regije organizirano izobraževanje za društvene koordinatorje in 
vnašalce podatkov v spletno aplikacijo BOPRO, ki je potekalo v 
hotelu Delfin v Izoli in sta se ga iz našega društva udeležila Sta-
nislava Krajnc in Stanislav Pečnik.

V februarju pa smo zaključili tudi 30- urni računalniški tečaj za 
začetnike. Tečaj je potekal v okviru projekta »Razgibajmo življe-
nje z učenjem«, ki ga je organizirala Ljudska univerza Celje.  Zelo 
zavzeto, udeležencem  primerno in prijetno, predvsem pa zelo 
uspešno je tečaj vodila mag. Irena Smrečnik Delčnjak. 

V imenu DU Dobrna, kakor tudi v imenu udeležencev tečaja, se 
prav lepo zahvaljujem  predstavniku Ljudske univerze Celje, g. 
Alešu Štepiharju, ki je zaslužen, da se je tečaj izvajal na Dobrni. 
Iskreno pa se zahvaljujemo tudi vodstvu Osnovne šole Dobrna, 
ki je nudilo računalniško učilnico in seveda ge. Ireni, ki nas je  na 
prijeten in razumljiv način  seznanila z osnovami računalništva. 
Sedaj pa  predstavitev programskih smernic DU Dobrna za leto 
2014.
Potrudili se bomo, da bo s programom za to leto kolikor se le 
da zadoščeno osnovnim in ustaljenim dejavnostim društva. Pri 
tem imamo v mislih skrb za članstvo, ki naj bi se odražala sko-
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zi oblike medsebojne pomoči, premagovanje osamljenosti in 
drugih težav starejših. To poslanstvo bomo opravljali:
- skozi aktivno delo v sekcijah (balinarska, strelska, rekreativna te-

lovadba, pohodništvo), 
- z  izvajanjem projekta  »Starejši za  starejše«,
- z organizacijo izletov oziroma ekskurzij, načrtujemo jih  vsaj  pet,
- z organizacijo družabnih srečanj in predavanj.
Istemu cilju  bodo sledile tudi majhne pozornosti, kot so:
- obiski članov jubilantov
- obiski in obdaritev občanov ob novem letu
- poklon praporščaka ob pogrebih in morda še kaj
Osnovne informacije o teh aktivnostih bodo posredovane v 
zgibanki. Posredovali pa jih bomo tudi v razglasni omarici in z 
območnimi poverjeniki.
Zelo pomembna in zaželena naloga za naš turistični  kraj je  
razstava kulinarike, ročnih del, zeliščarstva, starin in čebelar-

stva, ki jo  tradicionalno izvedemo ob prazniku Občine Dobrna.  
Že sedaj vas vabimo in prosimo za sodelovanje.

Omogočene so nam tudi ugodnosti pri koriščenju programov 
Term Dobrna. (kopanje, masaže, savna). Prav pa bi bilo, da se 
bolj poslužujemo tudi ugodnosti letovanja v hotelu Delfin v Izo-
li in v Domu upokojencev v Rogaški Slatini. 

V strnjeni obliki smo vam predstavili programske smernice na-
šega društva za leto 2014. Na zboru članov se program lahko še 
dopolni in doživi manjše  spremembe. Upamo in želimo pa, da 
v zastavljenem programu najdete tudi aktivnosti, ki vas bodo 
zamikale, da se vanje  aktivno, pogosto in številno vključite. 

Predsednik DU  Dobrna,

Drev  Anton

Računalniški tečaj za starejšo 
generacijo

Tudi v jesenskem obdobju življenja je lahko lepo, če se le zna-
mo vključiti v aktivnosti, ki jih od nas zahtevajo trendi sodobnega 
časa, med katere zagotovo spada tudi poznavanje računalništva 
oziroma tako imenovana računalniška pismenost. Tudi starejša 
generacija je pripravljena sprejeti vsako ponujeno možno obliko 
in priložnost, da se lahko izobražuje ter izpopolnjuje svoje znanje.
Tako smo v začetku lanskega leta pričeli z obiskovanjem 120-ur-
nega programa RŽU- razgibajmo življenje z učenjem, katerega 
je financiralo ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport ter Evropska Unija. Program je zajemal več usposabljanj, 
tako da je lahko vsak našel kaj zase. V mesecu februarju lanske-
ga leta smo obiskovali 50-urni tečaj angleškega jezika, ki se ga 
je udeležilo kar lepo število tečajnikov. V poletnem času je bil 

»Razgibajmo življenje z učenjem«

organiziran tudi 40- urni tečaj nemškega jezika. V nova znanja 
nas je na obeh tečajih popeljala prof. Mateja Novak. Z njenim 
odličnim poučevanjem smo v času obeh tečajev pridobili kar 
veliko mero osnovnega znanja iz obeh tujih jezikov. 
Veseli ter ponosni smo, da smo imeli priložnost črpati znanje 
mlade strokovnjakinje, ki je znala  prisluhniti starejši populaciji. 
Za njeno požrtvovalnost in razumevanje se ji vsi tečajniki iskre-
no zahvaljujemo.
V okviru 120-urnega programa je bilo na razpolago še 30 ur, 
ki pa smo jih namenili  pridobivanju znanj s področja računal-
ništva. Tako smo v mesecu januarju pričeli še z  računalniškim 
tečajem, ki se ga je udeležilo 17 tečajnikov. Tečaj je vodila mag. 
Irena D. SMREČNIK. Tudi ona nam je kljub kratkemu času uspela 
predstaviti in nas poučiti o osnovnem računalniškem znanju. 
Ob tej priložnosti bi se zahvalil vodstvu šole, ki nam je odsto-
pilo računalniško učilnico, kakor tudi ge. Ireni za ves trud in str-
pnost, ki nam jo je  namenila v tem kratkem času poučevanja. 
Seveda pa teh tako ugodnih izobraževanj ne bi bilo, če ne bi 
imeli v kraju človeka, ki je znal prisluhniti našim željam in potre-
bam po izobraževanju. G. Aleš ŠTEPIHAR je bil tisti, ki je poskr-
bel, da smo preko Ljudske Univerze Celje v sodelovanju z DU 
Dobrna  uspeli izpeljati ta 120-urni program RŽU. 
G. Alešu ŠEPIHARJU v imenu vseh udeležencev programa prav 
prisrčna in iskrena hvala za  nesebično delo in pomoč pri izved-
bi programa.
Še posebna zahvala pa gre predsedniku DU Dobrna, g. Antonu 
DREVU, ki tako skrbno spremlja, kje in kaj se da postoriti za bolj-
še in kakovostnejše življenje upokojencev v Dobrni.

Tekst: Branko Dobovičnik

Fotografija: Stanislav Pečnik
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Post je priložnost za solidarnost
Vse posamezne občane, ki bodo zaradi socialne stiske iskali po-
moč pri Župnijski karitas Dobrna, naprošamo, da nam ob prvem 
naslednjem obisku prinesete kopijo odločbe Centra za socialno 
delo, iz katerega bo razviden socialni status prosilca. To nam 
narekuje zakon in pravila Slovenske karitas, da bomo  vsem, ki 
so potrebni pomoči, le-to odmerjali po enotnih merilih.
Doslej smo pretežni del pomoči v hrani nudili iz rezerv Evropske 
unije, v letošnjem letu pa je ta vir  na ravni Slovenske karitas 
usahnil. Zato smo toliko bolj odvisni od lastne znajdljivosti v 
okviru škofije in domače Karitas ter naših dobrotnikov.
Slovenska karitas v postnem času posebej nagovarja vse nas, da 
dejavno izrazimo svoj čut do bližnjega, ki je v taki ali drugačni 

stiski.  Zato iskrena hvala vsem, ki občasno v voziček Karitas v tr-
govini Mercator odložite svoj prispevek in hkrati naprošamo, da 
to počnete še naprej, predvsem pa da  bi bili zgled še drugim. 
Pred božičnimi prazniki nas je posebej razveselilo nepričakova-
no denarno nakazilo samostojnega podjetnika iz Zavrha nad 
Dobrno – namensko za družino z otroki in občanko  v izredni 
stiski. Prisrčna hvala za tako izražen čut solidarnosti. Želimo si, da 
bi tej humani gesti sledil še kdo.
Naj »drobtinica z vaše mize« ogreje srce marsikoga med nami, 
vam pa polepša velikonočne praznike v prepričanju: »Gospod je 
moj pastir, nič mi ne manjka …                                ( Psalm  23) 

za ŽK Dobrna, 

Herta Rošer

Pregled dogodkov  leta 2013 v Krajevni organizaciji združenja borcev 
za vrednote narodno osvobodilne borbe Dobrna

Člani Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote naro-
dno osvobodilne borbe Dobrna (v nadaljevanju KO ZB za vre-
dnote NOB Dobrna) v teku leta organiziramo različne aktivnosti 
ali se udeležujemo dogodkov, ki jih pripravijo druga društva. 
Že nekaj let ponovno organiziramo februarski pohod po poteh 
XIV. divizije in slovesnost pri grobu njenih 39 padlih borcev na 
Brdcah. V letu 2013 je skupina štela že več kot trideset pohodni-
kov, ki so se na poti nazaj proti Dobrni ustavili na domačiji Stro-
pnikovih na Brdcah, na čaju, krofih, … V juniju smo se udeležili 
pohoda Po poteh obeležij NOB v Vojniku, julija pa 34. pohoda 
na Komelj.
Del pestre društvene dejavnosti je tudi organizacija prireditev. V 
počastitev dneva boja proti okupatorju, ali kot smo včasih temu 
rekli, dan OF, smo pripravili osrednjo prireditev za občini Dobr-
na in Vojnik, »Pesem upora«, ki smo jo združili z revijo pevskih 
zborov obeh občin. V dvorani Zdraviliškega doma so odme-
vale pesmi Moškega pevskega zbora KUD Dobrna, Mešanega 
komornega pevskega zbora Društva upokojencev Vojnik, Mo-
škega pevskega zbora KUD France Prešeren Vojnik, Mešanega 
pevskega zbora Forte Vojnik, Moškega zbora KUD Nova Cerkev, 
Dekliške vokalne skupine KUD France Prešeren Vojnik, Moškega 
pevskega zbora Prosvetnega društva Anton Bezenšek Franko-
lovo in Ženskega pevskega zbora Korona Dobrna. Na tej prire-
ditvi sta sodelovali tudi flavtistka Mihela Podjavoršek in citrarka 
Marina Horvat. Zbrane je nagovoril podpredsednik Vlade Repu-

blike Slovenije in minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan 
Židan, ki je v svojem kratkem, morda za take priložnosti nekoliko 
neobičajnem, nagovoru poudaril, da smo Slovenci upravičeno 
ponosni na dejanja naših prednikov in smo tako že večkrat do-
kazali, da smo sposobni prebroditi še tako nemogoče položaje 
in lahko verjamemo, da bomo premagali tudi ovire, ki so pred 
nami danes. 

Obisk slovesnosti v spomin bojem XIV. divizije na Graški gori, 
gori jurišev, smo združili z ogledom cerkve Sv. Jurija in Pavčkov-
ih bolnišnic na področju Slovenj Gradca. 

DOGODKI
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Kot vsako leto smo tudi lani organizirali društveni izlet, kjer smo 
si ogledali lepote Slovenije in zgodovinske posebnosti Bele kra-
jine.  

Obiskali smo Bazo 20 v Kočevskem Rogu in letališče Otok, od 
koder so zavezniki med drugo svetovno vojno preživele sestre-
ljene letalce, ranjence ter ženske in otroke z letali prevažali v 
oporišča v Italiji. 

Seveda smo dan zaključili s prijetnim druženjem ob večerji in 
kozarcu vina. 

Skupaj z učitelji in učenci Osnovne šole Dobrna smo organizirali 
spominsko slovesnost v spomin na tiste, ki so dali svoja življenja 
za našo svobodo. Nekaj svojih razmišljanj in svojo pesem nam 
je ob tej priložnosti povedal naš sokrajan, Josip Bačič – Savski.

Ob koncu leta smo, tako kot že vrsto let pred tem, obiskali in 
obdarili  starejše in bolne ter morda osamljene člane, da bi jim 
bil prihod novega leta prijetnejši.
Tudi januarja letos nismo samo počivali po napornih praznikih. 
Dan pred dnevom svetih treh kraljev,  5. januarja, smo se na po-
bratenem Suhorju udeležili spominske prireditve ob 70. oble-
tnici odhoda XIV. divizije na Štajersko. Tokratni obisk Bele krajine 
smo popestrili z ogledom Belokrajnskega muzeja v Metliki. Ob 
povratku domov smo položili rože k spomeniku Franca Rozma-
na Staneta. 
Prvi konec tedna v februarju smo se udeležili prireditev v poča-
stitev prihoda XIV. divizije na Štajersko v Sedlarjevem. V Gračnici 
smo se spomnili na »živi zid«, otroke, ki so se vračali iz šole, s 
katerimi so se obdali okupatorjevi vojaki, da bi se varovali pred 
napadom borcev XIV. divizije. Cvetovi teloha, med katerimi je 
eden zlomljen, ker je eden izmed otrok izgubil življenje, nas 
opominjajo, da moramo storiti vse kar lahko, da se kaj podob-
nega ne bi več primerilo.
Že osmič je letos Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik – 
Dobrna skupaj s Pohodniki Stari pisker želelo organizirati pohod 
iz Kamne gore do Frankolovega, kjer naj bi se pohodniki ude-
ležili svečanosti v spomin na obešanje stotih talcev 11. februar-
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ja 1945 v Grabnu (Stranice) in 
nekateri naj bi potem nadalje-
vali pot po poti XIV. divizije do 
Senegaškega mlina. Toda vre-
menske razmere konec januar-
ja in začetek februarja so tudi 
v naših gozdovih naredile ve-
liko škode in ob pregledu poti 
pred pohodom smo ugotovili, 
da je pot na več delih zelo tež-
ko prehodna posebej za skupi-
no in po razgovorih z gozdarji 
smo ugotovili, da je hoja po 
gozdu v teh razmerah še zelo 
nevarna. Kljub temu je manjša 
skupina v soboto, 15. 2. 2014, 
prehodila to pot in fotografi-
je, ki so bile pri tem posnete, 
govorijo o pravilnosti odloči-
tve vodstva obeh društev, da 
sta odpovedali organizacijo 
pohoda za večje število poho-
dnikov.
 

Naslednji dan, 16. februarja, so se pohodniki zbrali v Dobrni in 
se odpravili na Brdce, kjer so ob spomeniku počastili spomin 
devetintridesetih padlih borcev XIV. divizije, ki je februarja 1944, 
v mrzli zimi, bilo je tudi -20 stopinj in visok sneg, bila težke boje 
na pobočjih Paškega Kozjaka. Najverjetneje so vremenske raz-

mere botrovale letošnji manjši udeležbi pohoda do Brdc in ker 
je letos sedemdeseta obletnica bojev XIV. divizije na Paškem 
Kozjaku, se bomo na občnem zborih KO ZB za vrednote NOB 
Dobrna odločili ali bomo in v kakšnem obsegu, v času med 27. 
aprilom in 9. majem letos, izvedli 8. tradicionalni pohod po po-
teh XIV. divizije na našem območju.

Za Krajevno organizacijo združenja 

 borcev za vrednote NOB Dobrna

                                                                   Andreja Stopar
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Vprašajmo se ali dejansko 
sploh vemo, kaj je celulit? 
Večina ljudi se vprašanju žal 
le približa s trditvijo, da gre 
za pomarančasti videz kože. 
Deloma je trditev pravilna, v 
kolikor celulit definiramo le z 
vizualnega stališča. V kolikor 
pa si stanje pogledamo neko-
liko globlje, pa je prav, da naj-
prej preverimo, zakaj in kako 
celulit nastane. 

Kožo sestavljajo tri plasti: vrhnja 
plast - povrhnjica (epidermis), 
spodaj - usnjica (dermis) in naj-
globlja plast kože - podkožje 
(hipodermis). V podkožju se na-
hajajo kolagenska vlakna, ki pa 
so pri ženskih in moških različno 
razporejena. 

Pri prvem tipu vlakna poteka-
jo pod kotom 45° v obe smeri, 
medtem ko so pri drugem tipu 
razporejena pravokotno na 
usnjico, s prekati z maščobnimi 
celicami. Prvi tip je značilen za 
moško populacijo, drugi tip za 
predstavnice nežnejšega spola.
Kaj se zgodi, če pridobimo na 
teži  oziroma  se maščobne celice 
povečajo in zapolnijo prekate? 
Pri moških je pritisk na zgornje 
plasti kože dokaj enakomeren, 
medtem ko pri ženskah ma-
ščobne celice na zgornje plasti 
pritiskajo neenakomerno, kar 
povzroči jamničasti videz kože. 
To je celulit.
Celulit je torej splošen izraz za 
značilno naravno razporeditev 
maščobnega in vezivnega tkiva 
v podkožju, ki ima za posledico 
pomarančasti (jamničasti) videz 
površine kože.
Lahko celulit opredelimo kot 
zdravstveni problem?
Ob poslabšanju stanja pričnejo 

prekati pritiskati tudi na krvne 
in limfne žile ter tako zmanjša-
jo pretok skoznje. Zmanjša se 
prekrvavitev in presnova ter 
s tem prehrana področja in v 
končni fazi privede do propa-
danja oslabljenega vezivnega 
tkiva. Posledično lahko nastane 
edem (oteklina), vezivno tkivo 
se preoblikuje in otrdi. Kolagen-
ska vlakna se skrajšajo, kar pa še 
dodatno poslabša vizualni videz 
kože, torej celulit. V večini torej 
problem temelji predvsem na 
estetskem stališču, ampak v za-
dnjih fazah lahko celulit postane 
tudi zdravstveni problem, ki ga 
je potrebno reševati  zaradi  pri-
druženih posledic. 
Kaj lahko storimo, da ublažimo 
ali zmanjšamo stanje celulita?
V prvi vrsti je vsekakor po-
membna prehrana, način pre-
hranjevanja in seveda gibanje. 
Obstaja vrsta rešitev, ki ponujajo 
popolno odpravo celulita, kot 
tudi kozmetičnih produktov, ki 
podajajo rešitev skozi noč. Čemu 
lahko sploh verjamemo?
Vedeti moramo, da 100 % od-
prava celulita ni mogoča, saj kot 
je opisano zgoraj, vidimo, da je 
celulit naraven pojav – posledica 
NORMALNE strukture podkožja. 
Zato so tovrstne obljube različ-
nih kozmetičnih industrij in salo-
nov popolni nesmisel. Celulit je 
v največji meri estetska tegoba 
žensk, lahko pa postane težava 
v zadnjih fazah, ko ga je izrazito 
preveč in težave niso le estetske, 
temveč tudi zdravstveni pro-
blem.
Zakaj imajo lahko tudi suhe žen-
ske in tiste z normalno telesno 
težo močno izražen celulit?
Celulit je posledica normalne 
strukture podkožja, ki jo ima 
80 % - 90 % žensk. Na vidnost 

/ izraženost celulita ne vpliva 
telesna teža, pač pa odstotek 
telesne maščobe ter v kasnejših 
fazah še možen edem. Veliko 
žensk ima pri nizki ali normalni 
telesni teži visok odstotek tele-
sne maščobe in proporcionalno 
nizek odstotek mišične mase. To 
je največkrat posledica napačne 
prehrane in pomanjkanja tele-
sne aktivnosti.
Zakaj se vidnost celulita z leti po-
večuje?
Ženska usnjica je najbolj kom-
paktna med 30. in 40. letom 
starosti. Nato proizvodnja kola-
gena in elastina upade, zmanj-
šuje se količina vezivnega tkiva, 
kar ima za posledico tanjšanje in 
rahljanje usnjice in povrhnjice. 
Poleg tega vezivno tkivo z leti 
postane tudi trše, navpična ko-
lagenska vlakna v podkožju se 
skrajšajo. Vse to v kombinaciji s 
pritiskanjem maščobnih celic na 
oslabljeno usnjico in možnim 
edemom poveča izrazitost celu-
lita. Vidnost celulita je tako z leti 
vedno večja, še posebej če mu 
ženska ne posveča nobene po-
zornosti oziroma se zadeve lote-
va z napačnimi informacijami.
Zakaj se celulit pojavlja samo na 
določenih delih?
Razporeditev maščobnih celic 
po telesu je v veliki meri odvi-
sna od spola - pri ženskah jih 
je največ na predelu stegen in 
zadnjice, pri moških okoli trebu-
ha. Poleg tega na shranjevanje 
in porabljanje maščobnih kislin 
vplivajo različni hormoni in do-
ločene značilnosti maščobnih 
celic. Na t.i. »problematičnih« 
delih ti hormoni in značilnosti 
celic ustvarjajo pogoje, v katerih 
se maščobne kisline lažje shra-
njujejo v maščobnih celicah in 
težje porabljajo za energijo. Za-

radi povečane količine maščobe 
na zadnjici, bokih in stegnih je 
pri ženskah na teh mestih tudi 
celulit najbolj viden. Poleg tega 
sta na teh mestih običajno tanjši 
tudi povrhnjica in usnjica. 
Ali limfna drenaža lahko odpravi 
celulit?
Limfna drenaža je terapevtska 
tehnika (ročna ali mehanska), ki 
spodbuja limfni sistem in izbolj-
šuje pretok limfe. Uporablja se 
za odpravljanje limfnih edemov 
- oteklin, ki so posledica motenj 
obtoka v določenem predelu. 
Limfna drenaža torej lahko po-
maga odstraniti edem (in s tem 
tudi nekaj zunanje izraženosti 
celulita) v zadnji stopnji celulita, 
vendar je učinek le začasen, saj 
ni odstranjen tudi neposreden 
vzrok za ovirano cirkulacijo - od-
večna telesna maščoba, ki priti-
ska na limfne in krvne žile v pod-
kožju. V tem kontekstu je limfna 
drenaža dejansko uporabna le 
kot dopolnilo pravilni vadbi in 
prehrani.
Ali masaža lahko odpravi celu-
lit?
Ne. Edini racionalen namen in 
učinek anticelulitne masaže 
(globoka tkivna masaža) je mo-
bilizacija in raztegnitev veziv-
nega tkiva v koži, vendar so ti 
učinki prav tako le začasni. Mo-
žno izboljšanje videza celulitne 
kože neposredno po masaži je 
posledica manjše zatečenosti 
kože, ki nastane zaradi masaže. 
Teoretično izboljšanje cirkulacije 
v masiranem predelu je kratko-
trajno in ne pomaga pri odpravi 
maščobe.
Kakšno hrano je najbolje uživati, 
če se želimo spopasti s celuli-
tom?
Vprašanje ni zastavljeno pravil-
no, saj na izraženost celulita ne 

Celulit, prekletstvo ali izziv
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vpliva vrsta hrane, ki jo užijemo, 
pač pa odstotek telesne ma-
ščobe. Skratka, prehranski režim 
mora biti oblikovan tako, da bo 
spodbujal porabo odvečne tele-
sne maščobe. 
Ali kofein in gazirane pijače po-
večujejo količino celulita?
Ne, to je mit. Kofein lahko v 
kombinaciji s telesno vadbo 
celo pomaga pri odpravljanju 
odvečne telesne maščobe. Tudi  
gaziranost pijače ne vpliva na 
celulit, lahko pa nanj izdatno 
vpliva sladkor, ki ga taka pijača  
vsebuje.
Uspešno sem izgubila telesno 
težo, a na bokih, zadnjici in ste-
gnih imam še vedno celulit. Zakaj?
Količina / izraženost celulita ni 
odvisna od telesne teže, pač pa 
od količine telesne maščobe. 
Nepravilno hujšanje lahko prive-
de do dejanske izgube telesne 
teže, vendar na račun drugih 
tkiv, telesnih tekočin in glikoge-
na. Tehtnica bo pokazala rezul-
tat, a le ogledalo bo povedalo 
resnico, da se namreč maščob-
nih oblog nismo znebili. To je 
še posebej očitno na »proble-
matičnih« delih (boki, zadnjica, 
stegna). Če režim prehrane in 
vadbe ni urejen tako, da spod-
buja izgubo maščob, pač pa le 
izgubo teže, se to na izraženosti 
celulita ne bo poznalo.
Ali je mogoče, da se celulit poja-
vi šele z nosečnostjo? Kaj lahko 
storimo, da bi do tega ne prišlo?
Da, zaradi hormonskih spre-
memb, do katerih pride med 
nosečnostjo, se lahko stanje 
celulita poslabša. Med nosečno-
stjo lahko pride do povečanega 
nastajanja maščobnih oblog, 
sprememb v cirkulaciji krvi in 
zadrževanja vode v telesu - vse 
to lahko vpliva na poslabšanje 
celulita. Naravnih sprememb 
med nosečnostjo se ne da pre-

prečiti, da pa bi se ognili trajnej-
šim vizualnim spremembam, 
je pomembno, da se tudi med 
nosečnostjo pazi na prehrano - s 
tem je mišljeno predvsem to, da 
se noseča ženska ne prehranju-
je presežno in se med veselim 
pričakovanjem ne zredi, vsaj ne 
pretirano. Priporočljivo je, da se 
nosečnica in porodnica ukvarja 
s primerno telesno aktivnostjo 
- po potrebi pod zdravniškim 
nadzorom.
Ali jemanje kontracepcijskih 
sredstev lahko poslabša videz 
celulita?
Da. Podobno kot pri nosečnosti 
lahko kontracepcijska sredstva 
vplivajo na hormonsko ravno-
vesje v telesu in posledično na 
pojav celulita, vendar je vpliv 
kontracepcije vseeno bistveno 
manjši.
Ali na količino / videz celulita 
lahko vpliva tudi predmenstru-
alni sindrom (PMS)?
Nekatere raziskave kažejo, da to 
drži. PMS je namreč povezan 
s hormonskimi nihanji. Večina 
žensk s PMS v tem obdobju bi-
stveno bolj zadržuje vodo v tele-
su, kar lahko vodi k poslabšanju 
videza celulita.
Kako na celulit vplivajo nado-
mestne hormonske terapije za 
ženske v meni?
Podobno kot pri nosečnosti in 
jemanju kontracepcijskih sred-
stev lahko ima tudi nadome-
stna hormonska terapija dolo-
čen vpliv na celulit, vendar s to 
razliko, da bi morala pravilno 
odmerjena hormonska terapija 
težiti k vzpostavitvi normalne-
ga hormonskega stanja. Kljub 
morebitnim spremembam na 
slabše pa je treba vedeti, da je 
hormonsko ravnovesje le eden 
od dejavnikov, ki vpliva na izra-
ženost celulita.

Vir:http://www.cenim.se/192-a.html

Kaj vam lahko ponudimo v Termah Dobrna, 
v masažno lepotnem centru Hiša na travniku? 
Glede na vaše potrebe in želje pri-
poročamo individualno sestavo 
različnih programov, ki zajemajo 
brezplačne meritve, analizo tele-
sne sestave in posvet s strokov-
njakom. Ker je za uspeh potreben 
širši pristop, našim strankam nudi-
mo ob koriščenju tretmajev tudi 
prehransko svetovanje s sestavo 
jedilnikov, ki bodo potrdili učinko-
vitost celostne obravnave.
V Hiši na travniku so poti do 
uspeha do želenih rezultatov 
preoblikovanja telesa s številnimi vrhunskimi, specialnimi aparatura-
mi kot tudi ročnimi tehnikami. Z veseljem pa oznanjamo, da bo naš 
uspeh na tem področju v prihodnje podpirala tudi možnost kirur-
ške estetske obravnave v sodelovanju z estetsko kliniko.
 
Spoznajmo še moč sistema CACI Quantum.
CACI (Computer Aided Cosmetology Instrument) ima številne odli-
ke za izvedbo učinkovitih tretmajev s pomočjo skoraj nezaznavne 
elektrostimulacije, z mikro tokom za najrazličnejše estetske proble-
me obraza in telesa. 
S pomočjo kontroliranega mikroprocesorja se z metodo lipolize 
dosegajo osupljivi rezultati pri zmanjševanju maščobnih blazinic 
na kritičnih predelih telesa (kot so jahalne hlače, maščoba na tre-
buhu), istočasno pa so v zelo kratkem času opazne tudi pozitivne 
spremembe na mišičnem tonusu ter celulitnem stanju. V primerih 
liftinga zadnjice so učinki terapije zaznani že po prvi obravnavi.
Aparat omogoča tudi nežno stimulacijo obraznih mišic, ki tako pri-
dobijo na volumnu in tonusu, koža se učvrsti in obrazne poteze 
se pomladijo. Z dvajsetletnimi medicinskimi raziskavami so meto-
do poimenovali nekirurški lifting obraza. Rezultati so opazni že po 
enem tretmaju, gubice pa lahko ostanejo zglajene po nekaj tret-
majih. V eni uri obravnave za lifting obraza bo stimuliranih vseh 32 
obraznih mišic, medtem ko lahko sočasno izvajamo še tretma za 
telo. CACI tretma z mikro tokom omogoča tudi intenzivno nego 
vratu, dekolteja in dviga oz. povečevanja prsi.
CACI Quantum je trenutno najboljši in najnaprednejši sistem uporabe 
mikro toka. S 24 različnimi izhodnimi mesti in 7 različnimi oblikami 
valovanja ima izjemne rezultate na področju liftinga obraza in telesa 
(prsi in zadnjice), hujšanja, oblikovanja telesa, anticelulitnega progra-
ma, limfne drenaže, odpravljanja gub, aken in brazgotin. Tretmaji se z 
vsakim vnovičnim obiskom nadgrajujejo, so popolnoma varni in ne-
boleči, saj delujejo usklajeno z bio-električnim poljem telesa.

Patricija Goubar, dipl.fiziot., vel.svet.
vodja centra za fizioterapijo in balneologijo ter

vodja masažno lepotnega centra in salona 
za nego las Hiša na travniku 
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šolski 
kotiček

Projekt »Zdrav življenjski slog« na OŠ Dobrna
V šolskem letu 2013/2014 smo na OŠ Dobrna pričeli z republi-
škim projektom Zdrav življenjski slog, ki v tem letu poteka na 
150 osnovnih šolah po Sloveniji. Program je zasnoval Zavod za 
šport Planica. Izvajanje programa pa delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Program je namenjen učencem 
od 1. do 9. razreda osnovnih šol in je za učence brezplačen. 

Cilj projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k 
oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne 
športne aktivnosti, ki jo ponuja program, želimo aktivno vklju-
čiti 20–30% osnovnošolske populacije, vključenim otrokom v 
programu zagotoviti 5 ur športne aktivnosti na teden ter odpra-
vljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja 
(vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, 
odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S progra-
mom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, pripo-
ročeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo.  

Udeležba na 3. Vojniškem krogu

Pohod na Kunigundo

Plezanje v najsodobnejši plezalni steni

Naši bodoči plezalci

Na OŠ Dobrna je v 
projekt vključenih 
63% vseh učencev. 
Med tednom ima 
vsak učenec zagoto-
vljeni vsaj 2 dodatni 
uri športne aktiv-
nosti, kar pomeni 
vsaj 5 ur športne 
aktivnosti tedensko. 
Med vikendi in po-
čitnicami pa so na 
voljo še dodatne, 
manj znane športne 
zvrsti ter športi, ki jih 
že poznajo, vendar 
bolj v tekmovalni 
obliki. V mesecu ok-
tobru smo se ude-
ležili 3. vojniškega 
kroga – teka za vse 
generacije, kjer so 
naši učenci dosegli 
odlične rezultate. En-
krat mesečno smo plezali na novi plezalni steni v telovadnici 
OŠ Vojnik, pod varovanjem izkušenih trenerjev Plezalnega kluba 
Adrenalin. Vsak mesec se odpravimo na bližnje hribe v okolico 
Dobrne in Celja. Organiziramo medrazredne tekme v košarki, 
nogometu in hokeju ter plešemo s plesnim društvom Jay Dan-
ce studio. Januarja smo se z učenci 1. triade udeležili atletskega 
mnogoboja v Mariboru, kjer so naši učenci dokazali, da lahko 
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Nočni pohod na Celjsko kočo

Spoznavanje floorball 

Merjenje moči v dvoranskem hokeju - floorballu

Atletski mnogoboj v Mariboru

Smučanje na Treh kraljih – 1. dan

brez pravih »atletskih« treningov konkuriramo najboljšim v Me-
stni občini Maribor. V februarju pa smo na šolo povabili trenerje 
Športnega društva Judo Jaka in Floorball kluba Insport Škofja 
Loka, ki deluje tudi na področju Štajerske. 
Prvi dan zimskih počitnic smo se odpravili na smučišče Tri kralji, 
druge dni se bomo prav tako še smučali ter se odpravili na po-
hod do Črnega jezera ter se preizkusili v bowlanju. 

Do konca šolskega leta bomo poskusili sodelovati še s čim ve-
čjim številom športnih društev v okolici in učencem ponuditi, 
da se preizkusijo v paintballu, kolesarjenju, plavanju, rolanju, 
plezanju v naravi, zumbi, bootcampu, ameriškem nogometu in 
še drugimi športi, ki niso vsak dan na dosegu roke. 

Zelo dobro sodelujemo z OŠ Ljubečna, kjer so letos prav tako 
prvič pričeli z izvajanjem omenjenega programa. Skupaj se 
udeležujemo pohodov, smučanja in plezanja.  

Vodja projekta:

Sara Kokotec, prof. športa 
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drobtinice iz vrtca
Novi prostori in projekt Čigra

Za nami je prva polovica šolskega leta, ki 
jo je zaznamovala vpetost v mednarodni 
projekt in pričakovanja selitve v nove pro-
store. Čeprav smo majhen vrtec na vasi, 
se tudi v naše okolje počasi a vztrajno 
vriva sodoben način življenja, ki prinaša 
na splošno več statike z uporabo različ-
nih medijev in manj kvalitetno prežive-
tega prostega časa nasploh. Posledično 
z vzorcem v družinah izgubljajo stik z 
gibalno aktivnostjo otroci, ki pa gibanje 
nujno potrebujejo za uravnotežen razvoj. 
S projektom Čigra smo uspeli doseči bi-
stvene premike najprej pri nas, strokovnih 
delavcih, na področju promocije zdravja 
na delovnem mestu. Tako smo z lahkoto 

propagirale tudi pozitivne premike v ži-
vljenju in delu z otroki in njihovimi star-
ši. Preko teoretičnih osnov (literatura in 
predavanja z delavnicami dr. Rajovića) in 
praktičnih zgledov v tuji instituciji Čili Vili 
v Beogradu, smo ozavestile pomembnost 
in redno vsakodnevno prisotnost sklo-
pov vaj v izvedbenih kurikulumih. Svoje 
izkušnje in entuziazem smo prenašale 
tudi med kolegice vrtcev v bližnji in širši 
okolici. Na okroglih mizah ravnateljic vrt-
cev so vse pokazale izredno navdušenje 
nad našim plodnim sodelovanjem in nad 
predstavitvami projekta, možnostih sre-
čanja s kolegicami iz Beograda in širjenju 
obzorij na vseh področjih (metoda NTC 
učenja, izkušnje pri delu, organiziranostjo 
predšolske vzgoje v Srbiji, sodelovanje s 
starši, oblike dela …). Del strokovnih de-
lavcev iz sosednjih vrtcev se je udeležilo 
tudi prvega sklopa predavanj in delavnic 
dr. Rajovića. Tako se nam še v naprej odpi-
rajo možnosti za sodelovanje. Ob koncu 
šolskega leta bomo z anketo ugotavljali 
in primerjali podatke s tujo institucijo na 
področju gibanja. Že danes pa vemo, da 
smo z rezultati projekta Čigra močno pre-
segle okvire vnaprej začrtanih možnosti.   

Zelo nas veseli dejstvo, da smo prešli v 
fazo selitve v nove prostore Vrtca Do-

brna. Prostori so svetli, pozitivni in v nas 
budijo dodatno stimulacijo za dobro in 
kvalitetno predšolsko vzgojo v Dobrni, 
saj bomo odpravili še težave s prostori 
in selitvami, ki so zaznamovale kar nekaj 
preteklih let. Uvajanje v delo na novi lo-
kaciji in seznanjanje s prostori že poteka, 
prišel pa bo tudi čas, ko bomo vrata vrtca 
odprli tudi za občane. Verjamemo, da so 
novi prostori vredni hvale in ogleda. Za 
pokušino pa nekaj fotografij. (Fotografije 
vrtca)

Opozorili bi vas tudi na nov logotip vrtca 
Dobrna. Tako bomo prepoznavni tudi po 
kvalitetno izdelani, zaključeni celoviti gra-
fični podobi. 

Ksenija Ulaga



št. 61 / 201462

Zimsko – praznični utrinki iz vrtca
V mesecu decembru se 
je po vseh igralnicah vrt-
ca razplamtelo praznično 
vzdušje. 
Na mizah so se zasvetili pra-
znični pogrinjki, pripravili 
so ustvarjalne delavnice, v 
katerih so izdelovali voščil-
nice, zadišalo je po slastnih 
piškotih, medenjakih in sa-
dnem kruhu. S pecivom so 
se posladkali pri čajanki. 

V 1. skupino je prikorakala 
umetnost. Otroci so zgodbice 
o Belem medvedku doživljali 
in izražali na glasbenem, ple-
snem, likovnem in dramskem 
področju. Izdelali so si pra-
vljični hiško, si uredili kotiček 
s pravljicami in lutkami ter 
uživali v bibarijah, prstnih in 
rajalnih igrah. V 2. skupini so 
se na uro pravljic odpravili kar 
v krajevno knjižnico. Igralnico 
so popestrili s sejanjem božič-
nega žita, ga skrbno zalivali in 
spremljali njegovo rast. Izpod 
prstkov majhnih ročic pa so iz 
slanega testa nastali pravcati 
svečniki. 3. skupina je gostjam 
Term Dobrna popestrila de-
cembrsko druženje s krajšim 
kulturnim nastopom. V 4. sku-
pini so iz slanega testa obli-
kovali okraske, jih pobarvali 
in z njimi okrasili smrečico, ki 
je ves decembrski čas krasila 

njihovo igralnico. Okoli nje  so 
ob zvokih praznične glasbe 
veselo rajali. Svoje navdušenje 
so nato izrazili še na papirju in 
nastale so krasne smrečice. 

V 5. skupini so si zimo pričarali 
kar v igralnico, ki so jo odeli v 
zimsko preobleko ter izdelali 
snežaka Martina in njegovo 
snežno družino. Pripravili so si 
ustvarjalne delavnice, v katerih 
so izdelovali okraske iz slane-
ga testa, izdelali voščilnice, 
oblikovali snežaka iz različnih 
materialov … Obudili so tudi 
ljudske običaje in posejali bo-
žično žito ter vsakodnevno 
spremljali njegovo rast in zanj 
tudi skrbeli. 

6. skupino je praznični čas 
navdušil za spoznavanje elek-
trike. Pogovarjali so se o elek-
triki, ugotavljali, kaj vse deluje 
na elektriko, izvajali različne 
poskuse s statično elektriko in 
imeli prav smešne frizure, ko so 

balon podrgnili po lasišču ali 
pa so balon podrgnili po obla-
čilu in ga »prilepili« na steno in 
še več. Obiskala jih je učitelji-
ca, ga. Jovan, ki jim povedala 
kakšno zanimivost o elektriki 
in jih vodila skozi različne po-
skuse, npr. kako skleniti elek-
trični tok, da žarnica zasveti.  
Veliko pa so ustvarjali tudi iz 
odpadne embalaže – izdelali 
so si avtomobile, snežaka in 
hiške ter si pričarali zimsko vas 
in si naredili snežinke. 

Vse skupine so pripravile po-
poldansko druženje s starši, 
v katerem so prikazale dejav-
nosti v projektu Čigra, v kate-
rih so se otroci in starši zelo 
zabavali. V 4. skupini so starši 
pripravili dramatizacijo Zakaj 
je smreka tudi pozimi zelena. 
5. in 6. skupina sta se naučili 
novih plesnih korakov in se 
prepustili korakom ter melo-
diji srbskega kola in slovenske 
folklore.  Vse pa je obiskal tudi 
Božiček, ki so se ga še posebej 

razveselili otroci in je bilo to 
zanje najlepše darilo. Starejše 
skupine otrok pa so si ogleda-
le proslavo ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti v Kultur-
nem domu Dobrna. 
V mesecu januarju so otroci 
postali pravi raziskovalci. V 1. 
skupini so raziskovali in ekspe-
rimentirali z materiali in snov-
mi (voda, papir, sneg, blago, 
vrvica, tulci), delali poskuse z 
vodo, jo prelivali in preizkušali, 
kaj plava in kaj potone. Igrali 
so se s škatlami, tulci, kosi bla-
ga in s plastenkami. Časopisni 
papir so uporabili za listanje, 
trganje, mečkanje in izdelova-
nje žog.  

2. skupina je pozornost usme-
rila v raziskovanje vremena in 
vremenskih pojavov, ki so jih 
vsakodnevno spremljali, opa-
zovali in lepili znake v koledar. 
Naučili so se deklamacijo De-
žek, si izdelali lepljenko dežni-

Čajanka v 1. skupini

Rajanje v 4. skupini

Poskusi z elektriko v 6. skupini

Avtomobili iz odpadne embalaže v 
6. skupini

Lutkovna predstava v 4. skupini

Raziskovanje škatel in tulcev v 
1. skupini

Opazovanje vremenskih znakov v 
2. skupini

DROBTINICE IZ VRTCA
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ke in slikali vremenske pojave. 
Eksperimentirali pa so tudi z 
vodo in snegom, preizkuša-
li so, kaj plava in kaj potone, 
spoznavali so agregatna sta-
nja vode in si pripravili milne 
mehurčke. 
Tudi 3. skupina je raziskovala 
vodo – njene lastnosti, agre-
gatna stanja, spoznali so raz-
lične vrste voda in naredili kar 
nekaj poskusov z vodo. 

V 4. skupini so se odpravili 
raziskovat vesolje. Najprej so 
dobro spoznali planet Zemlja 
– poimenovali so kontinente, 
pokazali, kje je Slovenija in 
spoznali značilne živali za po-
samezno celino. Nato pa so 
se odpravili raziskovat še osta-
le planete. Le-te so si izdelali 
sami in si v igralnici pripravili  
pravo galaksijo. Niso pa poza-
bili niti na rakete, ki so švigale 
sem in tja po igralnici. Spozna-
li in ogledali so si vulkan, ga 
izdelali in preizkusili kako de-
luje. Eksperimentirali so tudi z 
vodo  – ugotavljali so, kaj pla-
va in kaj potone ter se igrali s 
snegom.

V 5. skupini so nekaj časa na-
menili pogovoru o družini, saj 
so se nekaterim prijateljem 
pridružili novi družinski člani. 
Pogovarjali so se, kdaj nasta-
ne družina, kdo jo sestavlja in 
kako prideš na svet. Otroci so 
zaupali svoje ideje, spoznanja, 
izkušnje, prav tako pa so in-
formacije iskali v informativni 
slikanici Lukec dobi sestrico. 
Otroci so s pomočjo staršev 
pripravili plakat o svoji druži-
ni in ga predstavili v oddelku. 
Preštevali so družinske člane, 
jih razvrščali od najstarejšega 
k najmlajšemu in se sami pri-
merjali po velikosti. Zaživela je 
tudi igra v kotičku dom – igra-
li so se z dojenčki, jih hranili, 
preoblačili in previjali. 

6. skupina se je posvetila glas-
bi – peli so pesmi, jih spre-
mljali z lastnimi inštrumenti, 
naučili so se novo izštevanko 
in jo spremljali z ritmičnimi in-
štrumenti. Nekaj inštrumentov 
so otroci prinesli kar od doma. 
Izdelali so plakat o glasbilih in 
razvrščali  inštrumente glede 
na to, kako se na njih igra. Iz-

delali so ropotuljo in Panove 
piščali ter spoznali glasbeno 
pravljico Trije metulji in jo tudi 
sami zaigrali. 
Prav vsi pa so se razveselili 
snega, ki ga je končno natro-
sila tetka Zima. Najmlajši so si 
ga prinesli kar v igralnico, osta-
li pa so ga raziskovali na pro-
stem – naredili so si snežaka, 
se kepali, se valjali po snegu, 
se spuščali po hribu navzdol, 
delali gazi in angelčke v sne-
gu. Tako so različne elemente 
Čigre izvajali kar v naravi in se 
imeli naravnost čudovito. 

Mesec februar je bil v vrtcu 
kulturno in olimpijsko obarvan. 
1. skupina se je posvetila ume-
tnosti in ustvarjanju v vseh 
umetnostnih zvrsteh. Slikali in 
risali so z različnimi pripomočki 
na različne materiale, odtisko-
vali so s prsti in dlanmi, obliko-
vali iz slanega testa in oblikova-
li prostor z odpadno gobo in 
škatlami. Peli so otroške pesmi-
ce in jih spremljali z glasbili ter 
izvajali različne ritmične vzorce 
s ploskanjem, topotanjem in 
udarjanjem. Izmišljali so si gibe 
ob glasbi in plesali s plišastimi 
igračami in baloni. Opazovali 
in komentirali so lastne foto-
grafije in video posnetke pre-
ko računalnika in projektorja. 
Pripravili so si dramsko igro z 
lutkami, igračami in predmeti 
ter posnemali živali.  

V 2. skupini so spoznavali 
zimske športe in rekvizite, se 
v igralnici kepali, drsali, igrali 
hokej in se sankali ter si izdelali 
in podelili kolajne. Posvetili pa 
so se tudi glasbi – spoznavali 
so različne inštrumente, igrali 
na ritmične inštrumente, peli 
pesmi, ploskali ob ritmu, po-
slušali in pripevali so ob igra-
nju na flavto in harmoniko ter 
spoznali violino. 

Tudi v 3. skupino se je naselil 
olimpijski duh.  Pogovarjali 
so se olimpijskih igrah, kdo 
na njih nastopa, kaj počnejo, 
kateri športniki zastopajo Slo-
venijo in v katerih disciplinah. 
Navijali so za naše olimpijce in 
se spoznavali z zimskimi športi. 
Izdelali so plakat, igro spomin 
na temo olimpijskih iger, vsak 
si je izdelal olimpijsko zastavo 
in seveda vsak svoje »smuči«. 
Temo so tako zaključili s Čigri-
no olimpijado, na kateri so se 
preizkusili v smučanju, drsa-
nju, smučarskih skokih in san-
kanju in to kar v igralnici, saj je 
zunaj sonce že stalilo sneg. Na 
koncu so imeli tudi podelitev 
medalj ob slovenski himni.

Eksperimenti z vodo v 3. skupini

Spuščanje raket v 4. skupini

Spoznavanje družin v 5. skupini

Sneg v 1. skupini

Igre na snegu v 3. skupini

Igra z odpadno gobo v 1. skupini

Igra na glasbila v 2. skupini
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4. skupino so obiskale lutke. 
Seznanili so se z različnimi 
vrstami lutk ter si ogledali lut-
kovno predstavo Trije snežaki, 
ki so jo nato tudi sami zaigrali. 
Naredili so si pravo gledališče, 
kjer so bili nekateri gledalci, 
drugi pa igralci. Najbolj od 
vseh so jim bile všeč senčne 
lutke, ki so zaživele s pomo-
čjo grafoskopa. Snežake so 
likovno izrazili in jih izdelali iz 
odpadnega materiala. Naučili  
so se tudi izrazni ples Sneženi 
mož. Obiskali so tudi krajevno 
knjižnico, prisluhnili pravljici in 
se seznanili s pravili obnašanja 
v knjižnici, z ravnanjem s knji-
go in izposojo. 

Tudi v 5. skupini so mesec fe-
bruar namenili kulturi. Ugo-
tavljali so,  kaj je kultura in  
spoznali, da je to obnašanje 
na prireditvah, pri zdravniku, 
v vrtcu, v šoli, v knjižnici, za 
mizo, pri jedi, med pogovo-
rom z odraslimi, drug z dru-
gim … Obiskali so tudi kra-
jevno knjižnico in prisluhnili 

pravljici, ki jo je posebej zanje  
pripravila prijazna knjižničarka. 
6. skupina je del meseca fe-
bruarja posvetila olimpijskim 
igram.  Otroci so od doma pri-
nesli različne izrezke iz časopi-
sov, naredili so plakat o olim-
pijskih igrah, se pogovarjali o  
olimpijskih krogih in pomenu 
barv, ki so jih nato otroci sami 
po opazovanju narisali in po-
barvali. Naredili so tudi nekaj 
poskusov  z vodo, kaj plava 
in kaj potone, katera tekočina 
se meša z vodo in katera ne. 
Njihova predvidevanja in ugo-
tovitve so zabeležili v tabelo in 
stolpični diagram.  5. in 6. sku-
pina sta spoznali  našega naj-
večjega pesnika, dr. Franceta 
Prešerna, njegovo Zdravljico – 
našo državno himno in se se-
znanjali z oblačili v takratnem 
času (frak, cilinder, ženska sve-
čana oblačila …). 

Ogledali so si otroški sinhroni-
zirani film o Ernestu in Celesti-
ni. To je zgodba o prijateljstvu  
med miško, ki ni hotela postati 
zobozdravnica, in med velikim 
medvedom, ki ni hotel po-
stati notar. Oba predsodke, ki 
jih ima mišji in medvedji svet, 
uspešno premagata. Tako smo 

spodbudili tudi otroško do-
mišljijo, kaj želijo postati, ko 
bodo veliki. Obiskal jih je tudi 
g. Lavrinc in predstavil poklic 
lovca. Tako so spoznali njihovo 
pomembno nalogo v naravi.  

V CUDV so  si ogledali musical 
Pepelka, v katerem so otroci 
zelo uživali in z odprtimi usti 
spremljali dogajanje na odru. 
Starejše skupine Vrtca Dobrna 
pa so se udeležile proslave ob 
kulturnem prazniku v Kultur-
nem domu Dobrna. 
Še vedno  se izvajajo dejavno-
sti v projektu Čigra, kjer otroci 
pridobivajo razne veščine in 
spretnosti na področju ako-
modacije, grobe in fine moto-
rike, ravnotežja in rotacije. 

Sodelovali so tudi  pri zbiranju 
in izdelovanju modrih srčkov 
za vseslovenski projekt, kjer so 
se zbirala sredstva v Učni sklad 
NIVEA. K sodelovanju so pova-
bili tudi starše, nekateri pa so 
srčke izdelali kar v vrtcu,  prav 
vsi pa so bili zelo ustvarjalni.

Pred vrati je veseli pust, ko 
bodo v vrtec prišle maškare, 
rajale ob glasbi ter se mastile 
s pustnimi krofi. Vsi skupaj pa 
že nestrpno čakamo, da naš 
novi vrtec na široko odpre 
svoja vrata in bo po njem za-
doni otroški smeh, razigranost 
in igrivost. 

Za Vrtec Dobrna pripravila in uredila 

Milena Korenak 

ter Denis Golouh

Čigrina olimpijada v 3. skupini

4. skupina in obisk krajevne knjižnice

France Prešeren v 6. skupini

Obisk g. Lavrinca v 5. in 6. skupini

Razvijanje ravnotežja v 5. skupini

Srčki v 5. skupini



št. 61 / 2014 65

utrinki iz 
CUDV

Obletnice Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna v letu 2014 

Center je na Dobrni prisoten 
že od konca 2. svetovne vojne.  
Med tem časom so se spremi-
njale potrebe uporabnikov sto-
ritev, uradni nazivi organizacije 
in lokacije delovanja.
Že od junija 1946. leta je v gra-
ščini Novi grad, kot zavetišče 
vojnim sirotam, deloval Dom 
dece padlih junakov. V začetku 
je bilo vključenih 7 otrok. Leta 
1947 je Dom prevzelo mini-
strstvo za prosveto in ga ime-
novalo Mladinski dom Miha 
Pinter. Vključenih je bilo 64 go-
jencev. 
V aprilu 1957 je bila Temeljna 
organizacija združenega dela 
Dom s posebno osnovno šolo 
Dobrna vpisana v sodni regi-
ster kot eden od treh TOZD-

»Tempus fugit.« 
»Čas teče.«

-ov Zavoda Ivanke Uranjekove 
Celje.  Leta 1960 je bil po reor-
ganizaciji Pomožne šole Celje 
na Dobrni ustanovljen prvi od-
delek posebne osnovne šole. 
V letih od 1961 do 1979 je bilo 
9 oddelkov in vzgojnih skupin 
od 1. do 6. razreda.
Pred 40 leti (l. 1974) je bil usta-
novljen prvi poskusni oddelek 
za učence, ki niso mogli slediti 
programu oddelkov s prilago-
jeno vsebino.  
Decembra 1979. leta je z zdru-
žitvijo Zavoda Ivanke Uranje-
kove in Združenih osnovnih 
šol Celje nastala nova delovna 
organizacija z nazivom Združe-
ne osnovne šole Celje. Pod tem 
imenom je v obliki TOZD-ov 
delovalo 17 osnovnih šol ( od 
tega 13 osnovnih šol iz Celja, 
po ena iz Dobrne, Štor, Vojnika 
in Frankolovega), Glasbena šola 

Zahvala
Žled je v začetku februarja prizadel tudi park ob graščini Novi 
grad. Polomil je nekaj vej, predvsem pa sta se na glavno cesto 
(Koren – center Dobrne) podrla dva kostanja, ki sta rastla tik ob 
njej. Gasilci PGD Dobrna so v skrbi za prevoznost ceste takoj pri-
stopili k odstranitvi dreves. Ostanke obeh kostanjev so spravili s 
ceste, nekaj v obcestni jarek ob graščinskem parku, večino pa ob 
njivo družine Goričan. 
O škodi v parku smo obvestili Zavod za varstvo kulturne dedišči-
ne, saj le-ta sodi v območje registrirane nepremične dediščine 
Lokovina – Dvorec Novi dvor s parkom. Pri pregledu posledic 

smo sodelovali tudi z Zavodom za gozdove. Takoj, ko je bilo mo-
goče, smo pristopili k spravilu odpadlih vej in odstranitvi obeh 
podrtih dreves. 
Za nesebično delo in trud v izjemnih vremenskih razmerah se 
članom PGD Dobrna v imenu uporabnikov in zaposlenih v Cen-
tru iskreno zahvaljujem. 
Posebej se zahvaljujem družini Goričan iz Nove cerkve za razu-
mevanje, ki so ga izkazali ob spravilu podrtega drevja z njive. 
Hvala revirnemu gozdarju, gospodu Žerovniku, ker je bil ob vsa-
kokratnem telefonskem klicu kljub drugim delovnim obvezno-
stim vedno pripravljen pomagati.  

Mateja Čerenak, 

 CUDV Dobrna

Celje, Pionirski dom Celje, Dom 
Golovec Celje ter Osnovna 
šola in dom Miha Pinter Dobr-
na.  
Z velikostjo organizacije pove-
zane težave so junija 1984 pri-
peljale do izločitve iz Združenih 
osnovnih šol Celje in organizira-
nja nove delovne organizacije, 
Zavoda za delovno usposablja-
nje Miha Pinter Dobrna. Letos 
praznujemo 30. obletnico sa-
mostojnega delovanja.
Leta 1992 je Zavod na podlagi 
sprememb zakonodaje in od-
loka o ustanovitvi spremenil 
svoj naziv v Zavod za uspo-
sabljanje in varstvo Dobrna, 
2003. leta pa je postal Center za 
usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna. Od 1. 1. 2005 deluje v 
okviru programov za odrasle 
tudi VDC Dobrna. Desetletnico 
delovanja bomo praznovali že 
konec tega leta. 
Naši uporabniki in uporabnice 
so po večletnih prizadevanjih 
oktobra 2007 prvič prespali v 
novogradnji, na Lokovini 13a. 
Tu Center za otroke in mlado-
stnike izvaja programe soci-
alnega varstva, vzgoje in izo-
braževanja ter zdravstvenega 
varstva, za odrasle pa program 
socialnega varstva in zdra-
vstvenega varstva. Del dejav-
nosti se odvija tudi na drugih 

lokacijah. V Celju deluje Dnevni 
center za otroke in mladostni-
ke. Skupina odraslih uporabni-
kov od leta 2010 dnevno odha-
ja v VDC Vojnik, druga skupina 
pa v VDC Dobrna, Lokovina 11. 
Na Dobrni 41 (ob hotelu Vita) 
od julija 2013 deluje ustvarjalni-
ca Zvonček, prodajna galerija. 
Naštete obletnice pa ne smejo 
odvračati naše pozornosti od 
ljudi, ki jim je bila v teh letih 
ponujena strokovna pomoč 
ter prostor za učenje, druženje, 
delo in bivanje s sovrstniki. Ve-
liko jih je odšlo. Nekateri se vra-
čajo, vsak s svojo zgodbo in ži-
vljenjskimi izkušnjami, ki dajejo 
energijo za nadaljnje delovanje. 
Upamo, da se boste našim 
uporabnikom in uporabnicam, 
njihovim sorodnikom ter za-
poslenim pridružili pri dogod-
kih, ki jih bomo v počastitev 
praznovanja obletnic pripra-
vili med letom. Dnevi odprtih 
vrat v CUDV Dobrna bodo od 
21. do 23. 5., osrednja svečana 
prireditev bo 3. 10., v mesecu 
oktobru pa bomo pripravili še 
celomesečno razstavo izdel-
kov in fotografij v kavarni Term 
Dobrna. Veseli bomo vašega 
obiska.

Mateja Čerenak, Robert Klopčič,

CUDV Dobrna
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Glasbena pravljica Pepelka

Bil je tih, turoben dan. Pred-
zadnji dan pred zasluženimi 
šolskimi počitnicami. A prav 
ta dan so učenci osnovne šole 
Gorica iz Velenja v Center za 
usposabljanje, delo in  varstvo 
Dobrna  prinesli sončni žarek.
Na vabilu na premiero glasbe-
ne pravljice Pepelka je bilo za-
pisano: predstava je primerna 
za najmlajše, mladino in od-
rasle. Pomislila sem, saj takšna 
publika smo tudi mi. Odločili 
smo se, da jih povabimo v naš 
Center. Prijazno so se odzvali 
povabilu in potrdili svoj prihod.
Ker pa je letos leto praznova-
nja jubilejev v našem  Centru 
(praznujemo tudi 40. obletnico 

ustanovitve prvega oddelka 
za učence, ki niso mogli sledi-
ti programu oddelkov s prila-
gojeno vsebino), smo v tem 
okviru načrtovali tudi skupno 
druženje z najmlajšimi iz vrt-
ca in učenci prvega razreda 
Osnovne šole Dobrna ob slo-
venskem kulturnem prazniku.  
Žal tega takrat zaradi neugo-
dnih vremenskih razmer ni bilo 
mogoče realizirati. Pa smo jih 
povabili tokrat. Pridružili so se 
nam, naša telovadnica se je 
spremenila v teater; prostor za 
gledalce smo napolnili do za-
dnjega kotička.
V glasbeni pravljici Pepelka so 
združili moči učenci glasbe-
nega, plesnega in gledališke-
ga  krožka ter njihovi mentorji. 
Med 22 nastopajočimi se je 
večina učencev prvič pojavila 
na odrskih deskah v vlogi, ko 
je treba peti, plesati in  govoriti 
hkrati.
Posrečeno in moderno bese-
dišče, glasba ter ples so nam 
posredovali  dobra in aktualna 

sporočila. Pomen družine, so-
cialno razlikovanje, upanje, zu-
nanja lepota, ki se mora dopol-
njevati  tudi z notranjo. Zmaga 
dobrega nad zlom, potrditev, 
da se poštenost poplača in ne-
poštenost kaznuje. Pepelka ni 
vdana v usodo, ampak je v njej 
veliko upanja in poguma.
Dolg in glasen aplavz ob kon-
cu predstave je potrdil, da smo 

uživali, da nam je bilo lepo. Še 
več, bilo je čudovito. Obljubili 
smo si, da se še srečamo.
Naj zaključim z verzom Pepel-
kine pesmi, ki ima globoko 
sporočilo: »… Pa naj bo še tako 
hudo, pa naj bo še tako temno, 
verjeti moraš vase in v svojo 
srečico.«

Andreja   Čerenak

Literarni večer v ustvarjalnici Zvonček
V ustvarjalnici  Zvonček smo v sredini meseca januarja organi-
zirali  literarni večer. Bil je prvi dogodek v nizu aktivnosti pra-
znovanja  letošnjega jubilejnega leta . V našo sredino smo po-
vabili  gospoda Mateja Krajnca, ki je leta 2002 postal najmlajši 
član  Društva slovenskih  pisateljev. Veseli smo, da so literarni  
večer, ki ga je uspešno vodila naša knjižničarka, obogatili  z obi-
skom župan ter predstavniki hotela in več društev iz kraja. Matej 
Krajnc je  ustvarjalen avtor, ki se  ponaša z bogato bibliografijo.  
Živi in ustvarja v Celju in Ljubljani, pogosto sledi satirično- paro-
dični  tematiki.  Je tudi komparativist, kantavtor, pisec recenzij in 
literarnih kritik.  Z doživeto interpretacijo slovenskih popevk  sta 
dogodek glasbeno začinili,  poleg osrednjega gosta, tudi Eva 
Popovič in Petra Žnidarčič. 

UTRINKI IZ CUDV
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Utrinki  iz vtisov uporabnic in uporabnikov :
NINA: »Gost je kar lepo odgovarjal na vprašanja. Igral je na ki-
taro. Zdi se mi čudovit pesnik. Na koncu nam je dal tudi nekaj 
svojih knjig.  «
NADA: »Njegove pesmi govorijo o tem, kako on doživlja svoje 
življenje. Všeč bi mi bilo, če bi nas pesnik še kdaj obiskal. Všeč mi 
je bilo, da nam je pesnik zaupal tudi nekaj stvari o sebi«.
LUKA: »Prebral sem pesem. Bil je poseben dogodek. Gospod 
Krajnc se mi je zdel prijazen. Na koncu so nas pogostili še s pe-
civom.«

VINKO: »To pesem, pesem Celje, ki sem jo prebral, mi je bila še 
kar všeč. Mi je bila pri srcu. Pesem me je poživila, bil sem v sta-
nju, kot da bi bil zaljubljen. Res fina pesem.«
IGOR: »Bil sem v Ljubljani. Šli smo po Krajnca. On je pesnik in pi-
satelj. Zdel se mi je dober dogodek. Všeč mi je bilo, ko je Krajnc 
bral pesmi. Rad imam pesmi. Pa tudi zapel je in zraven igral na 
kitaro. Na tak dogodek bi šel še kdaj.«
SUZANA: »Všeč mi je bil gospod, ki je kitaro igral, všeč so mi 
bile njegove pesmi. Fajn je bilo, ko smo ploskali. Imeli smo se 
zelo fajn.«

Brigita Kuder, Mateja Debelak

Smučarski tečaj na Rogli
Ker alpsko smučanje sodi med 
kompleksne športne discipli-
ne, smo se nanj v CUDV Do-
brna tudi v letu 2014 sistema-
tično pripravili s tradicionalno 
izvedbo že 6. terapevtsko-
-športnega tečaja alpskega 
smučanja na Rogli. Smučanje 

s terapevtskega vidika zahteva 
kompleksno učenje različnih 
motoričnih spretnosti vse od 
mišične moči, vzdržljivosti, ko-
ordinacije, hitrosti, ravnotežja 
in gibljivosti. Za izboljšanje 
motoričnih spretnosti naših 
smučarjev smo poskrbeli že 

prej pri gibalno športni vzgoji 
ter v terapijah oddelka medi-
cinske rehabilitacije. Terapev-
tsko-športni tečaj smučanja 
je izvajal smučarski tim: pro-
fesorji športne vzgoje skupaj 
s fizioterapevtom. Vsak dan 
tečaja alpskega smučanja smo 
začeli z intenzivnimi priprava-
mi na snegu, ki so zajemale 
interdisciplinarno sodelovanje 
Pavlija, Andreja in Mateje- pro-
fesorjev športne vzgoje z na-
šim fizioterapevtom Tinetom. 
Učenje alpskega smučanja je 
bilo za Tadeja, Kristjana, San-
dija, Nastjo, Saro izredna moti-
vacija, ki med drugim prinaša 
številne terapevtske učinke, ki 
jih pri gibalno-športni vzgoji 
v telovadnici oz. v kabinetni 

UTRINKI IZ CUDV
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fizioterapevtski obravnavi ne 
bi dosegli v tolikšni meri, kot 
smo jih na samem smučišču. 
Udeležba na smučarskem 
tečaju pomeni med drugim 
tudi uveljavljanje enakih mo-

žnosti, enake obravnave in 
preprečevanje diskriminacije, 
ki jo naši učenci pogostokrat 
doživljajo na različnih podro-
čjih življenja. Med smučarskim 
tečajem smo zato dejansko 

preverili dostopnost infor-
macijskih in komunikacijskih 
tehnologij našim smučarjem, 
da polnopravno uživajo pra-
vice do prostega gibanja in 
športnega udejstvovanja v 
smučarskem središču Rogla. 
Kot interdisciplinarni tim smo 
seveda zagotovili in nudili vso 
potrebno strokovno podpo-
ro našim smučarjem, ki so jo 
potrebovali za uspešno vklju-
čevanje v smučarsko okolje. 
Zastavili smo si konkretne cilje 
in jih dan za dnem uspešno 
uresničevali. Naši učenci so 

bili na koncu 5-dnevnega in-
tenzivnega tečaja ponosni, da 
so izboljšali posamezne moto-
rične spretnosti in se ob tem 
tudi zabavali ob vsakodnevnih 
norčijah in peripetijah na za-
sneženih in dobro pripravlje-
nih smučiščih Rogle. Prav tako 
smo bili ponosni na nedavne 
uspehe naše vrhunske smu-
čarke Tine Maze, ki je z olimpij-
skih iger prinesla zlati medalji, 
kar samo dokazuje, da smo 
Slovenci smučarski narod. 

mag. Tine Kovačič, vodja oddelka 

medicinske rehabilitacije

obvestila/vabila
JVIZ OŠ Dobrna Šolski sklad

PROŠNJA ZA RABLJENO SMUČARSKO OPREMO
Spoštovani krajani!
Smučanje ima na OŠ Dobrna dolgoletno tradicijo. Tudi letos v začetku marca s šesto-
šolci odhajamo na Kope, v zimsko šolo v naravi.  Učenci se bodo učili smučati, se 
spoznali z osnovami bordanja in uživali v drugih aktivnostih na snegu. Vsako leto pa 
izvedemo tudi smučanje v okviru zimskega športnega dneva. Časi so slabi in večkrat 
je težko zagotoviti opremo. Po drugi strani pa ima marsikdo doma smučarske čevlje, 
smuči, palice, čelade ali očala, ki  jih več ne uporablja, so pa še primerna za smučanje. 
Zato vas vljudno prosimo, da prinesete opremo v šolo. Vsake vaše donacije bomo is-
kreno veseli. Opremo bomo posojali učencem, ki jo potrebujejo. Prav tako bomo veseli 
tudi smučarskih hlač, bund in rokavic.  Tako bomo obogatili in posodobili zbir opreme za izposojo.
Opremo, prosimo, prinesite v šolo in jo pustite pri dežurnem učencu, ki si bo vašo donacijo zapisal. Kontakt za vse mo-
rebitne dodatne informacije nevenka.tratnik@gmail.com. 

 V imenu učencev se vam iskreno zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje!

Nevenka Tratnik, športna pedagoginja
PREDSEDNICA UO ŠOLSKEGA SKLADA OŠ DOBRNA: Martina Jovan

RAVNATELJ OŠ DOBRNA: Marko Šteger
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Nepovratna sredstva za nove naložbe v 
stanovanjskih stavbah tudi letos
Za okoljske naložbe občanov več ugodnih kreditnih 
sredstev

Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javne pozive, na pod-
lagi katerih bo Eko sklad v letu 2014 ponudil skupaj 21,5 
milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih je že pol 
milijona evrov za električna vozila, ki manj obremenjujejo 
okolje, danes pa bo razpisanih še 21 milijonov evrov za nove 
naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovlji-
vih virov energije v stanovanjskih stavbah, od tega do 7,5 
milijona evrov iz sredstev Sklada za podnebne spremembe 
za določene naložbe v stanovanjskih stavbah na degradira-
nih območjih, to je na območjih občin, ki so sprejele odlok 
o načrtu za kakovost zraka zaradi prekomerne obremenje-
nosti s prašnimi delci PM10.
Spodbude bodo namenjene za vgradnjo solarnega ogreval-
nega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogre-
vanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, priklju-
čitev starejše stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir 
energije, vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanje-
ga stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade in strehe, 
vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zra-
ka, gradnjo ali nakup pasivne oz. skoraj nič energijske stano-
vanjske stavbe in celovito obnovo starejše stanovanjske stav-
be, nakup stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni 
ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem 
razredu ter vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično 
uravnoteženje večstanovanjske stavbe. Višina spodbude je 
pri večini ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna 
sredstva, omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, za 
določene naložbe na območjih občin, ki so sprejele odlok o 
načrtu za kakovost zraka, so nepovratne finančne spodbude 
višje in znašajo do 50 % priznanih stroškov naložbe, hkrati 
pa je za vsak posamezen ukrep določena omejitev višine 
spodbude v absolutnem znesku. 
Tehnične zahteve posameznega ukrepa, ki je predmet spod-
bude v stanovanjskih stavbah, bodo v primerjavi z lanskim 
javnim pozivom spremenjene pri vgradnji kurilne naprave 
za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno bio-
maso. V skladu s trenutno veljavno uredbo o emisiji sno-
vi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav bo za vse na-
prave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) zahtevana 
obvezna vgradnja lambda sonde. Poleg tega bo za kurilne 

naprave, ki omogočajo 
uporabo dveh ali več vrst 
goriv (npr. polena in pele-
ti), to je kurilne naprave 
s kombinirano kurjavo, 
preverjana skladnost z 
zahtevami javnega poziva 
glede toplotno-tehničnih 
karakteristik za vse vrste 
goriv, ki jih lahko ta na-
prava uporablja. 
Z namenom spodbuja-
nja energijsko učinkovite 
obnove starejših stano-
vanjskih stavb bodo višje 
spodbude za ta ukrep, nepovratne finančne spodbude za 
gradnjo novih stanovanjskih stavb pa bodo na voljo samo 
za tiste stavbe, ki bodo grajene v pasivnem oziroma skoraj 
nič energijskem standardu.
Poleg tega bodo v primerjavi z lanskim javnim pozivom nižje 
spodbude za vgradnjo centralnega sistema prezračevanja 
ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote 
odpadnega zraka z rekuperacijo  ter tudi za nakup stanova-
nja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v 
pasivnem oz. skoraj nič energijskem razredu.

Hkratna pridobitev ugodnega kredita in nepovra-
tnih sredstev

Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil občanom  
investitorjem tudi v letošnjem letu, je možnost najema 
ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sred-
stev za naložbe občanov, ki lahko združujejo enega ali več 
različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna 
mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne 
obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 
49OB13, ki bo veljal še do konca aprila, razpisana sredstva 
pa so povišana za dva milijona evrov. 
Vsi javni pozivi so objavljeni v Uradnem listu RS in na sple-
tnih straneh Eko sklada, kjer je na voljo tudi dokumentacija 
za prijavo.

Eko sklad, 
Slovenski okoljski javni sklad

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je objavil nova javna 
poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2014
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Vpis otrok v Vrtec Dobrna
V VRTEC DOBRNA bomo za  šolsko leto 2014/15 vpiso-
vali otroke, ki bodo 1. 9. 2014 dopolnili najmanj 11 me-
secev. 
Vpis NOVINČKOV, ki se prvič vpisujejo v Vrtec Dobrna, bo po-
tekal na OSNOVNI ŠOLI DOBRNA, v pisarni šolske svetovalke, 
in sicer:
• 24. 03. 2014 (ponedeljek), od 9.00 do 14.00 ure
• 25. 03. 2014 (torek), od 9.30 do 12.30 ure
• 27. 03. 2014 (četrtek), od 15.00 do 18.30 ure
• 28. 03. 2014 (petek), od 10.00 do 12.30 ure. 

Za vpis potrebujete osebne podatke: EMŠO otroka in star-
šev ter davčno številko staršev oziroma zakonitih skrbnikov. 
Vpisnine ni. Starši otrok, ki že letos obiskujejo Vrtec Dobrna, 
bodo vlogo za sprejem dobili pri vzgojiteljici svojega otroka 
v vrtcu. Njej bodo tudi oddali izpolnjeno vlogo.

Šolska svetovalka JVIZ OŠ Dobrna:

mag. Alenka Žnidarič Pešak, prof. ped.                                     

Ravnatelj JVIZ OŠ Dobrna                                                           

                          Marko Šteger, prof

Društvo za pomoč pri upokojevanju
Aškerčeva 21, 9240 Ljutomer, Tel.: 031 653 261 

drustvo.upokojitev@gmail.com
WWW.drustvo-upokojitev.LRF-pomurje.si

POKOJNINSKA DOBA ZA DELO  NA KMETIJI, 
VKLJUČNO Z DELOM  NA DRUŽBENEM ALI 
NA ZADRUŽNEM POSESTVU BREZ PLAČILA 

DODATNIH PRISPEVKOV
 
To dobo lahko uveljavite:
-  kot lastnik, solastnik ali zakupnik kmetijskih zemljišč ali njihov zakonec ter kot  

uživalec kmetijskega zemljišča. V tem primerih lahko uveljavite pokojninsko dobo od 
1. 1. 1972 do 31. 12. 1983.

-  kot delavec na zasebnem, družbenem ali zadružnem  kmetijskem posestvu od 1. 1. 
1958, če je bilo delo stalno (vsakodnevno) in se je  delo opravljalo po navodilih in 
pod nadzorom delodajalca – gospodarja ter je bilo delo plačano.

Za plačilo se šteje tudi plačilo v  naravi (stanovanje, hrana, ...) in tudi v primeru, če 
je bilo plačilo v pretežni meri v naravi.

Za kmetijskega delavca se šteje oseba, ki je opravljala dela, ki so v neposredni zvezi 
s kmetijsko proizvodnjo na kmetijskem posestvu, npr.: dela v poljedelstvu, živinoreji, 
perutninarstvu, sadjarstvu, čebelarstvu, zelenjadarstvu, vinogradništvu, …  
Obrazec za brezplačno preveritev pogojev za priznanje pokojninske dobe je na spletni 
strani društva, www.drustvo-pomoc-upokojitev,LRF –pomurje.si

Predsednik društva:
Jožef Jandl,univ.dipl.prav.

KRESOVANJE
Z ŽIVO GLASBO,

ki bo v sredo, 30. aprila 2014, ob 20.00 uri
na piknik prostoru na kmetiji Marovšek

(Brdce nad Dobrno 2 a).

Za hrano in pija o bo poskrbljeno.

Prijazno vabljeni!
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oglasi

 
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL, Silvester Drev s.p. 
Nova Cerkev 59 

3203 Nova Cerkev 

 

 
   -avtoservis           

   -avtoelektrika    M.: 051 322 325      

   -avtokozmetika  servis.drev@gmail.com   
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www.grawe.siGRAWEfon: 080 22 40

Novo!

GRAWE

DOM

Ime in priimek:

_____________________________________________________________________
Naslov:

_____________________________________________________________________NAGRADNI KUPON
REŠITEV

Telefon:

______________________________________
e-mail:

______________________________________

Kupon izrežite in ga izpolnjenega pošljite do 30. aprila 
2014 na dopisnici ali v kuverti na naslov: Nova komuni-
kacija d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana. 

NAGRADNI sKlAD:
1.-3. nagrada: knjiga ali CD

1 2 3 4 5 6
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VABILAOGLASIKoledar prireditev in dogodkov marec - junij 2014

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523; tic@dobrna.si

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT Telefon
Elektronska pošta/           
 Spletna stran

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE "TEMNA, TEMNA NOČ" 
(Vstopnina 3 Eur - vstopnice bodo na voljo uro pred predstavo)

23.3.2014 16.00 Kulturni dom Dobrna
BMK, KUD FRANCE PREŠEREN VOJNIK,                
ga. Špela Verlag

031 793 - 537 spelcakovac@gmail.com

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 30.3.2014 17.00 Kulturni dom Dobrna
FOLKLORNA SKUPINA KUD DOBRNA,          
g. Ernest Ovčar

040 745-891 eovcar@siol.net

RAZSTAVA SALAM, KRUHA IN SUHEGA CVETJA IZ KREP PAPIRJA 30.3.2014 17.00 Kulturni dom Dobrna
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA,          
ga. Marija Deu - Vrečer

041 769 - 684 deu.marija@gmail.com

POTOPISNO PREDAVANJE - SUDAN IN GAMBIJA TER PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI 
DRUŠTVA ZA OTROKE SVETA

4.4.2014 19.30 predavalnica hotela Vita
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA,       
ga. Marija Deu - Vrečer

041 769 - 684 deu.marija@gmail.com

ČISTILNA AKCIJA PO ZASELKIH 5.4.2014 9.00-12.00 po zaselkih občine
OBČINA DOBRNA in ZTŠK DOBRNA,          
ga. Marija Švent

03 780-10-64
marija.svent@dobrna.si;            
www.ztsk-dobrna.si

BLAGOSLOV BUTAR IN SIMBOLIČNA POSTAVITEV BUTARE V CENTRU DOBRNE 13.4.2014 10.00
cerkev Marijinega 
vnebovzetja na Dobrni

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA,           
ga. Marija Deu - Vrečer

041 769 - 684 deu.marija@gmail.com

TEDEN KNJIGE V CUDV DOBRNA 22. - 25.4.2014 CUDV DOBRNA CUDV Dobrna 03 780 10 00 uprava-zuvd@siol.net

IGRE DOBRE VOLJE (družabno, športno in kulturno srečanje otrok in 
mladostnikov iz Domov OŠ s prilagojenim programom)

24.4.2014 14.00 - 18.00
Večnamenski prostor in 
telovadnica OŠ Dobrna

CUDV Dobrna,  ga. Tina Toman, 
g. Pavel Kuralt

03 780 10 00 uprava-zuvd@siol.net

BLAGOSLOV KONJ 27.4.2014 10.00 parkirišče pri lekarni
KONJEREJSKO DRUŠTVO DOBRNA,                    
g. Tomaž Zakrajšek

031 604 220 krajnc.zakrajsek@gmail.com

TRADICIONALNO KRESOVANJE NA PIKNIK PROSTORU NA KMETIJI MAROVŠEK 30.4.2014 20.00
piknik prostor pri 
Marovšek

ZTŠK Dobrna v sodelovanju z Občino 
Dobrna in Piknik prostorom Marovšek

03 780-10-64
marija.svent@dobrna.si;            
www.ztsk-dobrna.si

PRVOMAJSKA BUDNICA PO ZASELKIH 1.5.2014 5.00 zaselki po Občini Dobrna
Godba Dobrna,              
g. Vinko Edvard Flis

041 252-373 flis.vinko@gmail.com

CVETLIČNI SEJEM, COK IN POK KUPČIJA, ČEMAŽ V KULINARIKI 4.5.2014 8.00-12.00
na dvorišču pri hiši na 
naslovu Dobrna 15 

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA            
ga. Marija Deu - Vrečer

041 769 - 684 deu.marija@gmail.com

FLORJANOVA MAŠA 4.5.2014 18.00
pred Gasilskim domom 
Dobrna

PGD Dobrna, g. Štefan Pohajač  041 763 - 342 stefan.pohajac@gmail.com

OBISK NA GROBOVIH PADLIH 9.5.2014 pri grobovih ZB DOBRNA, ga. Mateja Kreuh 051 622 - 348 mateja.kreuh@gmail.com

POHOD NA VELIKO RAVEN - SREČANJE ČLANOV TURISTIČNIH DRUŠTEV DOBRNA, 
SOCKA, VITANJE IN NOVA CERKEV

18.5.2014 8.00
zbirno mesto ob občinski 
stavbi

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA,          
ga. Marija Deu - Vrečer

041 769 - 684 deu.marija@gmail.com

KONCERT PEVSKIH ZBOROV JVIZ OŠ DOBRNA 22.5.2014 18.00 OŠ Dobrna g. Marko Šteger 03-780-11-50 os.dobrna@guest.arnes.si

DNEVI ODPRTIH VRAT CUDV DOBRNA 22. - 24.5.2014 CUDV DOBRNA
CUDV Dobrna - ga. Bojana Lipičnik, 
ga. Brigita Kuder

03 780 10 00 uprava-zuvd@siol.net 

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 6.6.2014 19.00
zbirno mesto ob občinski 
stavbi

PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA ,            
ga. Ana Žužek

031 789 - 630 pd.dobrna@gmail.com

STARA DOMAČA PESEM 7.6.2014 17.00 Kulturni dom Dobrna Sestre Jakob,  ga. Slava Jakob 040 869 - 702 sestrejakob@gmail.com

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA S KULTURNIM 
PROGRAMOM IN PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINSKIM NAGRAJENCEM IN 
NAJUSPEŠNEJŠIM DEVETOŠOLCEM

13.6.2014 17.00 Zdraviliška dvorana OBČINA DOBRNA,  ga. Alenka Rošer     03 780 -  10 - 50 obcina@dobrna.si

 GLASBENO KULTURNO POLETJE 2014 - otvoritev  13.6.2014 20.00 Zdraviliška dvorana
OBČINA DOBRNA,
ZTŠK DOBRNA,                                   
TERME DOBRNA 

03 780 - 10 - 50,
03 780 - 10 - 64,
03 780- 81 - 10

obcina@dobrna.si,
tic@dobrna.si,
info@terme-dobrna.si

RAZSTAVA ROČNIH DEL IN KULINARIKE TER PRIKAZ ČEBELARSTVA V OBČINI 
DOBRNA

predvidoma 
15. in 16.6.

9.00-18.00 stara kavarna Term Dobrna

Društvo upokojencev Dobrna, 
g. Anton Drev;  
Čebelarsko društvo Dobrna,  
ga. Lidija Senič  

031 671 - 460

040 436 - 515
drupdobrna@gmail.com

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V STRELJANJU 17.6.2014 9.00 Gasilski dom Dobrna
Društvo upokojencev Dobrna,  
g. Anton Drev

031 671 - 460 drupdobrna@gmail.com

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V BALINANJU 20.6.2015 balinišče
Društvo upokojencev Dobrna,                    
g. Ivan Kristan

041 763 -363 drupdobrna@gmail.com

GLASBENO KULTURNO POLETJE - PREDVIDEN NASTOP ŽENSKEGA PEVSKEGA 
ZBORA KORONA

20.6.2014 20.00 Zdraviliška dvorana
OBČINA DOBRNA,
ZTŠK DOBRNA,                                   
TERME DOBRNA 

03 780 - 10 - 50,
03 780 - 10 - 64,
03 780- 81 - 10

obcina@dobrna.si,
tic@dobrna.si,
info@terme-dobrna.si

ŠOLSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI 24.6.2014 10.00 OŠ Dobrna g. Marko Šteger 03-780-11-50 os.dobrna@guest.arnes.si

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 24.6.2014 16.00 CUDV DOBRNA CUDV Dobrna - ga. Bojana Lipičnik 03 780 10 00 uprava-zuvd@siol.net 

KRESNI VEČER EX TEMPORE DOBRNA IN RAZSTAVA LIKOVNIH DEL V PARKU 24.6.2014
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA,            
ga. Marija Deu - Vrečer

041 769 - 684 deu.marija@gmail.com

ŠNOPS TURNIR PRI LOVSKI KOČI 25.6.2014 Lovska koča Lovska družina Dobrna, g. Jože Klinc 051 656 - 137 klinc.joze@siol.net

GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL OBČINE DOBRNA 28.6.2014 17.00
nogometno igrišče na 
Novem gradu

PGD Dobrna, g. Boris Repas 041 763 353 boris.repas@t-1.si

STRELSKO TEKMOVANJE 29.6.2014 Lovska koča Lovska družina Dobrna, g. Jože Klinc 051 656 - 137 klinc.joze@siol.net
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Pokop pusta 
Foto:  g. Stanislav Pečnik
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Dokončan vrtec Dobrna
Foto: arhiv Občine Dobrna


